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I ?\' L E I D I N G. 

BROEDERSCRAP ! 

Dir; ideaal is alles dat er overgebleven is van de leus der 
Franse rfiolutie: rnjheid, gelijkheid en broederschap. 

Yrl!fl.eid, heeit men bevon<leu, is . negatiei ( omkenner!t!) 
begrip. Ret wil opruiming >an belemmeringen. Maar het zegt 
niet we:lke . En 'an negat.i.es alleen kan de mens nier; le>en. 

Gelijkheid was <>en protest tegen de w elsoortigheid >ari tit: 
Sehepping. Deze is intussen gebleken sterker te zijn da.n. men
selike idealen en brengt nog altijd wezens >oort ongelijk in 
aanleg en be&tem.ming. 

::\Iaa.r broederschap t ussen alle mensen is een onaangevocb.
h<n leus. \\are er geen kwaad dit Meaal zou zeker bereil-t wor
deu. Doch nu brengen de zondige neigingen ,·an het menseEke 
hart de ad,okat.en van dez~ zaak gedurig in de wa:. 

Het Sooialisme wil maat...<ochappelike >erbroedering door 
gebod op gebod en regel op regel. . .\lsof de mensheid instaat i$ 
om dir- juk te dragen. 

H et !l!laruhisme wil maatschappelike >erbroedering door 
de an>ezigheid >an alle >ret .. lliof niet reeds onbewust alles in 
de wereld naar wem:en geschiedt·. 

_ De theosophie wil de broederschap in een r ijk der heer
likheid. "V e:le theo:mphen zijn vroeger Socialist-en geweest, zo. 
a.ls .1nnie Besant. Zij !ereu een Socialisme voor ·het mystieke 
gernelsleven. Zij hebben de onmogelikheid ingezien van een 
>erbroed.ering rnn alle men&n in het st.offelik maat~happelike 

le\E:n. Xu is het ideaal >erlegd naar gene zijde mn dood en 
graf. Hetgeen de opeubaring rnn Johannes is i;-oor de Kristen
heid, dat is de theosophie voor de moderne mens. Ze ie hat 
e>angelie rnn de "ederkomst 'an Krisms en >an het duizend
ja1·ig rijk 1,rnillenium) , de leer der laall;te dingen voor de ver
standsrnem;. 

st-0nd tot rnor kort.en tijd buiten deze geestelike >erbroedering-~

stromingen. 



Tans ;;mat her op eens midden 'laarin. 
Een kracht-ige prop:.ig:tnda wordt gedre\en 'an de zijde 

d er sekten, zoals _\poswliesen, Pemacostals, _.\dYent isten eri 
\\·ede1'-lopt-1-s, om ons Yolk te doen gelon:n. dat de duizentl \Te · 

dige jaren in aantocht zijn. 
Millennial Dawn (1886) later betireld '"Studies '.n t he 

S criptlU'es'' (1911) rnn :.Ir. Charles T. R ussell wordt door pl'o
paganclisten in onze rnal in broksrukken 'erspreid. Yolgens 
<lit bot:k is de Heer e .J ezus reeds wedergekomen op aanl.e 
in 1874. 

Millennium, een Yoorspelling door Johanna. Brandt. get 
van \Yannelo. \erhaalt ons 'an een kort bezoek \·an de H?e1·e 
J ezus aan Zuid-_·Hrika op 'i December 1916, en de ge,olgen 
daarYan. 

De inneming van Jerozalem door d e Engel.£en 9 De:;em
ber 1911 werd door \ele bl11£len begroet als een stap \erder 
op de weg nci.ar ·r cluizendjarige nederijk. Immers wordt <le 
si;a.d Gods uu niet meer door de heidenen >ertreden, (L uc. ~1 
.-ers 7'.\!) . 

DE G ER~FOR1IBERDE GODSDIE~ST 

laat wel ruimt e Yoor sommige op,attingen a.r.ngaande de dw
zend nedige jaren. maar niet voor alle. Vele Chiliasten co. 
daart-0e behorcn de boYengenoe::nde ( zo genoemd naar het 
griekse geral chilioi, dat <luizend bet~kent ) gebruiken dez1:. 
leer om de zuivere leer cles Bijbels te bestrijclen op de meest 
godslasterlike ':t"ijze. L eerstu.kken als de persoonlikheid Go&, 
de lrieeenheid, de go<lheid rnn Krisru~, het bestaan des H ei
ligen Geestes. de- rnldoening deor plaarswn-snging, de godd::
like inge-ving Jer Heilige Se:hrift, en n<eeL' andere worden 
ge!oc hend. 

t:;preken ''"onlt nu plicht voor ie<ler belijder Yan onz.~ 

gcreiorrneercle godsdienst. 
Prediking nm her Woord sluit in: "\Yederleg, bestraf, 

'.·:·rmaan in alle lankmoedigheid en leer .. (2 Tim. -! ,.5_ 2) . 
Bet gernigenis ,·an lidma.ten t:n leeraars \i\Il ieder get·efor

nic-erde gemeenre hr<·ft reeds Yed goed::: uitgewerkt. 
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Professoren in .de theologie hebben ·rnlgens onze kerkeri
orde ~ art. 18 ) de plicht om de zui\·ere leer tegen de ketterij·?:l 
en dolingen YOOr te sraan . E en dubbele plicht. drong mij er 
dw; toP. om door dit korte trakt«at, de zuivere leer des B ijbels 
te verdedigen tegen Zuid-Afrika 's eerste chiliastiese propagan 
disten. 

Deze plicht is rnij tewns een \OOrrecht·, 11·am cla.ardoor hi:-b 
_ ik de kans wdlicht -=nig<011 te behouden Yau hen die mij dier
baar zijn al$ m edereizigers uaar de eeu~·igheid en als ' olks
genoten . 

Het doel om de inhoud m u de Bijbel t egt:n kerterijrn to? 
\erdedigen, maakr.e een bepaalde indeling ... an dit "erk nood
zakeli1:. E .::rst komt de aan1·al op het front, het CP.iliasme. 
Daa.rna op de beide flanken, Theosophie e~ }I:·s1ici5-me. Ver
'oigens komen clan de beur t de aanvallt-r:-: 1·a.I1 de Godsopen
baring, de Bijbel, J ezts godheid, de Kerk en de Sakramenten. 

Volledige wederlegging 'an alle chiliastiese chrnlingen laat. 
de beperh-te ruimte niet toe. H et trakrnat beperkt zich -t • .)t 
het lai:en uitkomE-n ,:,m de grot~ tegenstelling ~ussen de Bijbel 
en het nieu we Kristepdom, <lat tans in Zuid-Afrika gepropa
geerd wordi: . 

Zodra Jeze tegenstelling \ antithesE-) 1\-crdt gerneld do<"Jr 
bE-ide zijden kan een ITuchtbare polemiek E-el."St beginnen. 

- ----0-- -



I. DUIZEND YREDIGE JAREN. 

DE SEKTEN. 

De Apostolies-Katholleke Kerk stelcle op 15 Julie 18~.fi 

twaalf apostelen aan. Deze moesten de komst van K.rist us 
-vcorbereiden in Europa . Yoorts moesten ze de twaalfduizend 
verzegelden verzamelen (Openb. 7) . Deze apostelen geloof
den, dat zij niet zouden sterven \Oor zij de H eere J ezus hadden 
zien wrschijnen in heer likheid. Zij zijn tans echter alien 
reeds gestorwn. H un gemeenten ont.rn.ngen de biezondere 
Geestes ga,en 'an de eerst.e kerk en lewn in de verwachting, 
dat de t~komst des H eeren nabij is. Eerst zullen de in 
fuistus ontslapenen opsra.an , dan zullen de wijze maagd>0n 
(de apostoliesen) opvaren in de lucht. Daarna zal de Anti
christ de dwaze maagden (de overige gedoopten) vervolge.n •·n 
de Joden zullen n aar Palestina duchten. Dan volgt Kris.tas 
eerste ";ederkomst om de Antichrist t.e richt.en. Daarn.a bre.ekt 
het 1000-jarig rijk aan . . Tegen het einde daarvan komt ee'.l 
grote afral en de tweede \\ed~rkom£t \an Kristus. 

De Adventis.ten Yerwac-hten e\eneens een spoedige weder
komst des -Heeren. Zij le.ren e\·eneens dat '.het 1000-jarig rijk 
op handen is. Zij zijn echter zeer H:rdeeld en ,-ele Ze vende-dag
Ad.-t-ntisten noemen zich ' ·the Chmch of God" "'de gemeen-
t-En Gods". · 

Zij zijn gesr.icht door \Yilliam ~Iiller, die J ezus weder
komst stelde tru;sen 21 }faart 1843 en 21 }Iaari; 1844. Ee.'l 
ande:re ad.-entist S. S . Snow stelde Jezus wederkomst op 22 
Oktober 1844. Vele A.merikanen geloofden hen, zodat somm.i
ge boeren niet eens hun oogst binnenhaalden. Sommigeil. stel
lt n <lat de goddelozen worden •ernietigd. In hun tra1..-t.aten 
hier in Z. _·Hrika. .-erspreid leren zij, dat de volheid der H e.i. 
denen is ingegaan. J ezus komt weldra om dt Zijnen tot Zich 
t e nemen. En dan begint het 1000-jarig rijk, waarin J ezu.s 
.optreedt a.ls Koning der -!o<l.en en de draad van Turaels geiseh:c-
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-denis weer wordt opgenomen. Het is nu voor de wereld do 
laatste ure der genade. 

Millennial Dawn van Ohs. T. Russell leert, dat de tweede 
kornst van Xristus heeft plaai;s gehad 01.-t.ober 1874 (vol. II 
p. 187 t-0t 245) . Hij kwam tot di"e datum door een berek"
ning, dat na 50 jubeljaren het tegenbeeldige juheljaar begint. 
Hij beweert da.t het laatste · jubeljaar is ge>ierd in 626 ' 6or 
Kri.stus. V oeg daarbij 50 x 50 jaren, dat is 2500 j. dan krijgt 
men i874 na .Kristus. Alleen vergeet hij, da.t onze tijdreke-
ning 4 ja.ar in de war is en dat het ja.artal dus moet wordeu 
1878. In dat jaar nu is niet£ biezonders gebeurd, d~t op de 
wederkomst van Kristus wijst. 

In " bet goddelik ptan de.r eeuwen" leert Russell dat 
Kristus door zijn offerande de dood als Yerniet;iging hetft af . 
.geda.an, zoda.t de dood der gelovigen ,·eel meBr een tijdelike 
slaap is. Op de morgen van de Duizendj&ige dag zullen alien 
door de Gever de.s Levens, die hen v<:rloste, gewekt warden. 
Intussen heeft God t wee klassen van mensen uitverkoren tot 
zijn w erktuigen, de voor-kristelike, het huis de.r dienaars en 
de na~kristelike, het huis dBr zonen. Deze be~de klassen oor
delen de wereld tans en zij die dit gericht rnorbij komen, zul-
1~ in de oordeelsdag hun beloning ontivangen. De anderen 
zullen gedurende de Duizendjarige eeuw trapsgewijs tot de 
volmaaktheid opgerinht worden. .A.ls a.an het einde der dui
.zend jaren het grote werk, der wederherstelling door Kristu.s 
voleindigd is, (grotendeels door de medewerking dezer edele 
menselike medearbeiders) ah; het geb.ele m enselike geslaCht 
behalve de onverbeterliken beproefd voor God zal staan ... dan 
zullen de sterren blinken eeuwig en al.taos. (Mat : 25, 46; 
Openb. 20, 9; Dan. 12, 3) . 

In het duizendja.rig rijk zal. geen vrijheid zijn om te be
<lriegen, verkeerde voorstellingen te geven, zwakken te onder
drukken, zich dronken te drinken. Daarom zull6n veien :lid 
ijzeren sch'ept'61' t.e streng vind.en en rebeller en. Kristus zal 
een bepaalde tijd lang over de za.ken der aarde beslissen en 
regeren, om de wederherstelling te voltooien, waarloe de m6118 

~ medewerkt. (Hooidstuk XIV). 
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W aarom, zo •raa,,,ot een n1n Russell":; •olgel ingen, is 
Kristus niet dadelik na zijn opst.anding begonnen met het werk 
>an herstelling gedurende het millennium (1000 jaren)? Omdi:i.t 
Kristus eerst zijn Bruid ...-oltallig wil hebben, om dan mer, H ern 
dee! re bebben a.an het op>oeden en richten rn.n het mens~
lik geslacht. 

Volgens ~!illennial Dawn (ill p. 153) blijfr Jews vau 
1874 rot 1914 op aarde om een laatste rijd >an beproenng aan 
de wereld te ge>en, e>enal> God de J oden gaf na hun •·erYlo~-
1.-ing ' an 30 tot 70 na Kristus d.i. veertig jaren. In 1914 zal 
het heidendom >erstrooid, het Kristendom wrnietigd, alle 
1.\\aad beeindigd warden, en de Vrede •an het }fillennium 
intreden. 

Er schijnt een fout ingeslopen te zijn bij R ussell"s be
rt·kening, want in 1914 is de g rote wereldoorlog begonnen en niet 
dµ, \vereldn-ede. En de.z-e is tans i}l..1919 minder dan ooit te voren. 
te n·rwachten , wijl de wereld -ml revolutie.; en stakingen is. 

Millennium,_ een ...-oorspelling door Johanna Brandt geb. 
nn Wa.rmelo stemt in .zornr in met Millennial Dawn, d~t 

J ezus vol gens haar tans in treinen eI? bot en rondreist en voor 
een kort.e nsite te Pretoria· was op 7 December 1916. Dit book 
zegt maar weinig nm het duizendjarig uederijk, (pag. 83). 
De o>ergang van de eeuw Yan geweld tOt de i=tlU\\ 'an liefde
zal zo natuurlik zijn, zo langzaam, dat we in bet M"tllen 
nium .zijn, >oor dat de wereld za.l bes-effen, dat de oude dingen 
voorpij gegaan zjjn. (p. 111) . De voorbereiding daarvan dooz· 
lout.ering is de Yoornaamste inhoud van haar boek. 

DE A~TICHIUST. 

De _\ntichrisv is gekomen in 1189, want de Franse revolu
tie heeft a de tijden en wetten >eranderd >olgens Daniel 7 vs. 
25, b de god.in der rede in een r-empel vertoond, a de eeuw van 
godsl.astering naar 2 Petrus 3 \·s. 3 en Dan. 7 vs. 25 ingeluid.. 
(Millennuim pa.g. 85) . 

Wie is de a.ntichrist? De duivel .;'an godslast.ering (M.. 
pag. 84}- de huich elaar_(M. pag. l OA) . Niet een bepaa.ld per 
soon dus. Russell leert. dat her. pausdom her beest of de anti 
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christ is en het protestantisme de \·.alse profeet. De Adventis
t en leren, dat het romiense rijk hersteld wordt ·door de
komende .Antie-hrist. (The L ord is coming p. 7) . 

DE BIJBEL OVER DE .-\~TIOHRIST? . 

. a.- Er zijn 'ele antichristen (1 Joh. 2 \S. 18 t-0t :22; 
2 Joh. 7), er is een geest 'an de antichrist en er zijn- ook \ alse 
Kristussen. p iarc. 13 vs. 22) . De mens der zonc!e, die na de
alval en \Oor Kristus komen zal, is mo deze personen streng 
onderscheiden. 

b. De .d.ntichrist is een persoonlikheid, geen sy.:teem of or
tl,. van personen. Volgens Daniel 11 vs. 36 is bij "koning·", vol
gens Zachar. 11 \·s . 17 "h:;rder", volgeDJS 1 J oh. 2 \S . 2"2 "d& 
Ieugenaar", die de Vader en de Zoon lochent. Volgens 2 Thess. 
2 .. de mens der zonde' ", die zeer hoogmoedig is en zic>h boven 
God stelt 

De FraIL"-e revolutie is een systecm, de drij,ers daarvan. 
vormden ·n politieke partij in een bepaald land. Rome en hat 
.Protestantisme zijn godsdienst.en. 

D e \erandering no de jaartelling door de Fransen -en d~ 
verdeling rnn de tijd is nooiu populair gewo .. ·den bij hun eigen 
volk en nog minder ge~ru..ih-t door de O\erige vol.ken. 

c. De .:imichri.st goat in de r.empel Gods . zitten als eeu 
God, zichzelf \ertonende dat hij God is. (2 Thess. 2 YS. -!) . 
De tempel der rede te Parijs en die .an de paus te Rome is 
niet de t empel Gods, maar de Schrift noemt aldus de gelovige
(1. Kor. 6 \S. 19) en de gemeent.e ( r Kor. 3 \S. 16. 17) . Som
migen denken aan een nieuwe Joo<ls<: tempel te J eruzalem, 
waarin de Antichrist zal zit-r.en. maar zulk een gebouw zal 
noo'.t de naarn dragen rnn ·' de tempel Gods ... I >.g.l. ~au. 22' 
vs. 38 .. uw huis. ") . De Scbrift la.at 1lus de Antichrsit opko-
men uit cle Kri.stelike Kerk. --

d. De Antichrist zaJ maeht hebben o•er alle geslacht en 
ta.al en rnlk (Openb. 13). Alie niet-uin·erkorcnen zullen hem 
aa.nbidden . Bij de Franse revolurie is nooit zulk een persoon 
opgestaan en de ,martebr .:n rnn de godsdienst der rede warf'n. 
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aristocraten en •erda.chten, geen Kristenen. Rome. heeft a.ls 
kerk nooit die macht gehad. 

e-. De val van de Antichrist ge:;chiedt niet natuurlik en 
langzaam, maar gewelddadig. Eerst za.l de wederhouder, de · 
E. Geest, zich terugtrekken. Dan zal de politieke macht O>. r 
de \>ereld het beest gegeven worden , in bond met het g~
dienstig~ mond::.-tuk, de va.lse profeet. Door de geest" zijns 
.monds en de >en;chijning zijner toekomst zal Kristos hem tq 
1liet doen . Gewa.pend met een zwaard en een ijzeren roede ~n 
gernlgd door beirlegefs ·rnn Engelen trekt Kristos tegen hei!l 
te velde. (2 Thess. 2, Openb. 19) . Hier is geen geleideli.ke 
-<>>ergang. 

!: De tijd, nijden en hah·e tijd rnn Dan 7 vs. 25 is de 3! 
jasr waarin _-1.ntiocbus de grot.e het ged.urig offer heeft doen 
.stilstaan. Hij was een >oorbeeld van de .A.ntichrisr., wiens ti jd 
-volgens Dan. 9 \S. 27 een ja.arw11ek, ze>en jaar zal duren. In 
-de t>\·eede helft van die jaa.rweek begint b.et eigenlik wooden 
van de Antichrist en de grote verdrukking die volgens Op. 
ll \S. 3; 1,2 vs. 14; drie en een hall jaar duren zal. Zolang 
niemand nog op a.arde verschenen is, die de zoon des verderfs 
kan genoemd worden, is het ongegrond te leren, dat de tweedP. 
helli van zijn. jaarweek, \>aarin hij moet heersen r~ is aan
,gebroken 

SLOTSOJ-1 . 

.Ylillennium wil de grote verdruk.b.in.g la.ten beginnen bij d<> 
oorlog >an Julie 1914 en daa.rom zoekt men naar een openba 
ring van de Antichrist, die rnlgens de H . Schrift daaraan >oor 
afgaat. Bij gebrek aan een hoofdpersoon in de geschiedenie, 
die de rol van .-\ntichrist heeft verruld, laat men de l.:iders >an 
de Franse Revolutie als zoda.nig optreden. (pag. 85). Dit ia 
fanta..sie, geen verklaring van Gods W oord. Indien men wil 
bewijzen nit de Bijbel, dat de Antichrist reeds op aarde is en . 
bijna op het einde van zijn niacht, dan moet men op twee B ij
belse vragen een rnldoend antwoord geven . 

le. Wanneer i.s de ~ederhouder, de H . Geest, geweken 
~an de gemeent€ van .Kristus met zijn biezondere genade en 
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-villi de wer eld met zijn gemene genade? (2 Thess. 2 vs. 6, 7 ) 

2e. Hoe zijn de ware gelovigen be"aard in de ure der vet". 
zoe1.ing, die over de gehele 1rereld komen zal, te midden va.n 
-de • uitmoording en uithongering, · die de Antichrist tegen hen 
-2&1 aanwenden? (Openh. 3 vs. 10; 13 vs. 15, 17) . 

1-Iijn oordeel is, dat _a.l wat nu op aarde gebeurt slechts ke
gelspel is, >ergeleken bij hetgeen de Antichrist zal doen. Door 
te leren, dat de vervolging van de ~-lntichrist bijna voorbij is 
wordt de roomse vervolging van de 16e eeuw door Russell dr ie 
€euwen verplaatst. 

Door te zeggen, dat het nu lewnd geslaeht zo ongemerlrn zal 
ove!gaan in het Duizendjarig rijk, rnlt de sc:hrijfster -an Mill .. 
zelve in de iout, die zij in anderen berispt en roept zij: " H et 
is vrede en zonder ge>aru:", (pag. 86) . 

DE GROTE VERDRUKKING. 

Opva.tting van Millennialisten. 

Het jam 1918 wordt door >eel zieners als het beslissend8 
jaar, in de geschiedenis df>r wereld beschrewn, Dan. 12 vs. l 
· ·een tijd der benauTI"dheid, als er niet geweest. is. " Mat. 24 
vs. 21 " de grote verdrukking, hoedanige niet geweest if; van 
het begin der wereld tot nu too en ook niet zijn zal. M. pag:. 9~ . 

Op de nu geeindig:de oorlog zullen volgen, hongersnood. revo 
lutie en anarchie (r E>geringsl-OOSheid) . Deze_ >ormen een rer
rugmgsproces, " aarin _\irika's deel is afgemet.en (M. pag. 
J.OD) . De ure om te m aaien is nu gekomen. Op. 14 vs . 15. 
De eerste >an de zeven laatste plagen is uitgegoten, want de 
Spaanse g:riep was een algemene p.:;stilentie. Openb. 16 vs. l, 
2 . (M. pag. lOE. F. ) . De rnorspelde w rdrukking r.·an de 
laat£t-e dagen is nu eindelik begonnen PL i:-ag. 83). Sata n 
met zijn engelen is op de aarde geworpen (M. pag. 84) . Het 
begin van de oorlog ll914) was het begin van de zeven la.at.st<> 
p la,,,aen, het haastig verderf is nu op ons (M. 86, 97) . De b~
n auwdheid der volken met twijfelriioedigheid is gekomen, de 
tekenen in zon, maan en st erren zullen komen als het te la.at 
is om zich te bekeren (M. pag. S'i) . De zevende plaag is de 



t;al van Babylon, d.i. de macht van het Goud. Zuiq-Afrik~ 

heeft meer dan enig antler land de knie gebogen voor de god_ 
Tan goud en du.arom wordt het weldra gestraft met een orkaan, 
die bloed en verwoest.in g overal zal aanbrenge11 (Mill. pag. 
110) . De kortheid rnn de duur dier storm hangt af van da 
ge.trou\\'heid van de sclirijfster, die ons a.lien daartegen moet 
waarse:huwen. C~Iill. pag lll) . 

Russell leert ook, dat de grot.e •erdrukking een vuur -vaa . 
loutering is. (1 Kor. 3 YS. 15) . St.orm (oorlog), aardbeving_ 
revolutie), en >uur (anarchieJ gaan >ooraf aan de stille zacht.e.
wi..nd van .Kristus rijk (.~I. D. ill pag. 153) . 

OPV.-\TTI.\'G V . .\.~ DE BIJBEL. 

V olgens J eremia 30 \S. 7 geldt de grot-€ verdrukking voor
namelik Israel. God zal een >oleindiging maken met de Hei
denen, die Israel 'erdrukkeu en hen uit de gevangenis verza
melen . 

Dau. 1:2 vs. 1 spreekt nm de redding der Joden ten tijde . 
der benauwdheid door hun rnrst :\Iichael. 

Daniel 7 >s. i'.1 bestaat der grote verdrukkin.g in een lrrijg 
van de _.\.nt ichrist tegen de heiligen, wtdat hun het gericht 
gegeven 1101'dt. 

Mat. :24 vs. 21 is sp:.:-ake 'an ' ·de grote \erdrukkin.g'', die 
blijkens v:>. 23 ziet op de ver11oestin.g van J eruzalem. Da.ar
bij zijn rnlgens Josephus 1,100,000 J oden op grmrzame wijzc 
omgekomen, en zulk een oordeel is nooit herhaald in de ge
scbjedenis der wereld. 

}fat. 24 vs. ,29 is sprake van "de 'erdrukhing dier da.
gen" . Deze begi.nt bij het "alsdan .. rnn >s . 23. Ze b€staat in 
een poging t-0t wrleiding 'an de uitverkorenen doot valse pro
fet.en en }Iessiassen. Ze eindigt met· de \ercluistering van de 
zon en de Illll.an. 

Openb . 3 vs. 10 is sprake rnn "de me der \erzoeking ··. 
een woord, dat te kennen geeft het stelien op een proef met 
het doel om iema.nd ten •al t e brengen, \·gl. ~fat. 26 vs. 41. 

Optln.b. 7 -rs. 14 _handelt over de overwi.nnende martelaren 
staande voor Gods fruon en het Lam. Zij nu k<:: men uit. dt' 
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grote n~rdrukkiug . · en zijn onr.slagen .an <l.e oru:einheid, <h 
honger e:q "dorst en Zonnehitte daaraan \·erbonden. 

Dit .rm .zijn al de Schri.ftuurplaatsen waarin sprake 1s 
van de :.!!rote verdrukkina. " Daaruit bliJ.kt duidelik, dat d~ 

0 0 

}Ii!lennialisten niet de Bijbel uitleggen, maar er een zin in leg. 
{;f-ll. ·.N ergens heet die grote \erdrukking een lout.ering, een re:
niging, een o\erwinning van het licht op de duisternis. StBeds 
noemt de Schrift dit hjdperk een verzoeking, een poging \an 

Sat.an om de Kerk ,·an fuistu;; ten vai te brengen. Nog min 
<ler geeft de Bijj)el a.anleiding, om de -wereldoorlog van 1914--
1918 hiermee te \ereenzehigen. Immers bij de grote 'er
.drukking gaat het om de \erleiding van de uitverkorenen en 
bij deze wereldoorlog ging het om de opperheersc'happij over 
de wereld, tussen het _.\ngelsaksiese en het Germaanse men
aenras. 

Onschriftuurlik is het cok om de zgen fiolen rnn Open
baring 16 hierbij te pas te brengen. Immers gaan daaraan 
>ooraf de zeven zegel-oordelen ( Openb. 6) en zeven bazuiu
oordelen (Openb. 8) . W anneer is het gebeurd~ dat de sterren 
-des hemels op de aa.rde zijn gevallen en dat de zon en de m aan 
.als bloed zijn geworden ? Openb. 6 Ys. 12, 13. Wanneer is het 
derde deel der bomen verbrand, de zee blood geworden, de ri- -
vieren alsem. de dag verduisterd? Openb. 8 vers 7-12. Ook 
heeft niemand ooit iet-s gemerh.-t \an de vHzegeling der dienst
knechten Gods, 't zij door ~neming -van hun lichamen in da 
iuchn tot .Kristus, 't z.ij door biezondere bt=waringen hier op 
aarde (Openb. 7). 

Tot dusver delen alle gelongen met de ongelovigen in de 
plagen van oorlog, honger, dure prijzen en restilenties. Het 
is dus de Bijbel geweld aandoen, om nu reeds te spreken v·m 
de aanschouwing der fiolen of der laatste plagen in welke de 
toorn G"ods Vole~di.gd is. Tans zijn we nog eerst toe aan het be
.ginsel der smarten, bestaande in, oorlogen, geruchten van oor
logen, opstanden, hongersnoden, pe:;tilentien . aard!:>eving€n. 
(}fat. 24 VS. 6 en 7). 

Aarnnat,igend a.cht ik het bo,endien om de Spaanse griep 
te -vereenzelvigen met de eerste fiooL Bi) geen enkele lijder 



aan die ziekte in ·deze omge>ing heeft men een h.--wade en bozB 
zweer ontdekt. Blijkens Lucas 16 vs. 21 moet dit een ette.ren
de , nrile wond zijn. De griep bestond in pijn door 't gehele 
lichaam, een gevoel rnn lamheia en koortsen, maar niet iu 
wonden. D-OCh wan het ergste is nm deze aanmahgende ver
kla.ring - de getroffenen in Openb. 10 ;·s. 1, 2 zijn de dragers 
>an het merkteken >an het Beest, en dus zijn alle slachtoHers 
aan de Griep verloren. Welk een oordeel ! Hoe,eel oprecht& 
kinderen Gods zijn Joor de griep weggerukt en in Jezus onr
slapen. H oe dw·n de schr ijfster her t e wagen om hen te ,-er
doemen. 

DE m:;rzEXD VREDIGE J _-IB.fu\. 

Opntting yan Millenni.alisten. 

\\"ij o;-ergeble>enen zullen vast en zeke: zien de .bewan
deling -van de Zt:id-Afrikaanse bod.em door de heilige voetetl.. 
van de Heere, z.egt )lillennium in de inleiding. De laatste >iJ-

. and, cle dood, is nu bijna •ernietigd; voort.a.a.n zullen alleen die
z.ielen in het >lees geboren 1>orden, o>er wie de tweede .d0<>il 
geen ma.cht heeft {Openb . 20 >S. 6) en z.ij zullen met ::\fij le -
>en en hee.r:sen duiz.end jaren. Zo spreekt rnlgens haar di:;. 
Zoon \an God (pag. 113) . Wat gij aa.nschouwd hebt in dt 
geest,- zult gij in werkelikheid ervaren, ~ier op aarde, want. 
apost.els, helden, martelaars zulle.11 met 1\-!ij zijn a1s Ik we<-;r

kom, en zij zullen wonderen ;-errichten, grater dan die door
Mij gedaan. (pag. 115) . Ik ken Mijn tijd, Th kom om Mijn 
Vrederijk te stichten. Alie ogen zullen !.fij z.ien, maar alleeik 
het geestelik geopend oog zal :3fij kennen, als Ik weer kom. 
(pagina. 117) . 

"Het plan der eeuwen" zegt: Gedureilde de duizendjarig-= 
eeuw zal Israel de voornaamste n&tie der aarde zijn, a.an het 
hoofd van alien op de aardse volmaaktheidstrap, waarbij lang
z.amerhand al de gerechtvaardigden in eenheid en harmonie 
zich wegen zullen . De dood za.l in de duizendjarige regeri.ng· 
van Kristus la.ngzamerhand ~orden >erslonden of n ·rnietigd. 
De .duizend jaren zijn de tijden der wederherstelling H!ind. & 
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vs. 2:4. Alie ziel .die Kristus niet zal gehoord hebben zal 
,·emietigd warden, dir is de_ tweede dood. (psg. 283 tot 286;. 

Het uitwissen van het boze zal geleidelik gaan en a-1 de
duizend eerste jaren b~hoev<'n (pag. 74). 

" The closing age " leert, dat de aa.rde na. de >a-1 van 1le
~tichrist, een gouden eeuw zal bele>en, waarin ztillen geborm 
worden fll.annen en rrouwen van verstand en beschaving, ( d~l 

I no. 1 pag. 6.) . 

• OPVATTING VAN DE BIJBEL. 

l e. In Openbaring 6 tot 19 wordt het verloop van net oor-. 
deel getekend in de komst \Ell zeven zegelen, ze>en !:>azuinen 
en zeven fiolen. Tijdens de ze>ende bazuin ·wordt het rijk v:io. 
de Antichrist opgericht in de kristelike wereld, dan is er geen. 
tijd meer ·en wordt de \erborgenheid Gods Yervuld. Dit rijk 
gaat t~ gronde door de .ze>en fiolen, en- met name eindigt 
Babylon, de antichristelike wereldmacht door de zevende fiool._ 
Daarop rnlgt de opneming der gelovigen in de wolken tot Je 
bruifoft des Lams. En daarna gaat Krist.us Zelf d!'l geopende
hemel ..-erlaren om het Beest, de -.alse profeet en alle -...rijeo 
en dienstkn.echten, kleinen en groten te werpen in de poel des. 
nmrs. Indien nu de.arop -...olgens Openb. 20 duizend jaren vll.~ 
rrede moer~n -...olgen, en da.arna het eindoordeel moet plaats. 
hebben, is men ged.wongen om niet een ma:1r twee wederkom
sten -...an Kristus ten oordeel san te nemen. Of anders komt 
m en .tot de ongerijmdheid, dat Kristus tien eeuwen lang werk 
heeft om te komen met de wolken des hemels en Satan t-e 
>ersiaan. 

2e. In Openbaring 20 is sprake -...an de heidenwereld, de
Gog en Jiagog vs 8 ,de -...olkeren ..-s. 3. In de Heidenwereld 
werh Satan altijd direki: door het. geestengt:ioof, zonder ef'D 

-...alse Kristus en_ zonder eeu valse profeet of wetensehap. H et 
afkomen van ee-n engel uit de hemel om Sata.n hier t-ot macht-c
loosheid t e doemen -sluit zich aan bij de bazuinen en fiolen,. 
die ook door Engelen tot stand h"Wa.men. Hier wordt dus een_ 
tijdperk >enneld, dat ·rnorafgaat aan het eindoordeel van hoofd-. 
stuk 19 \S. 11- 21, dat Kristus zelf -...olrrek-t. Op a.arde l1 ij, 
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-de 'olkeren wordt Satan ma.ehteloos c·m te 't""erleiden zodat het 
Evangelie -in de gehele \Yereld kan gepredikt worden. In de 
hemel wordt. Satan machteloos om de op:::.tanding rnn de mar
telaren te verhinderen, de eerste opstanding. _-\an die mach
t.eloosheid nu_ komt een einde. H et komt tot een 1.-risis, eeu 
beslissing, russen gelovige en ongelonge H eidenen , maar nn.:r 
van God uit de hemel maah een eiude nan dit SodoJ Daar
na. deelt Saten het lot 'an de _-\ntichrist en zijn profeet in de 
poel 008 ruurs, en zit Kristus op de 'l\""olken om te oordelen de 
le>enden en de doden. In dit hoofdstuk wordt dus getekend , 
door middel >an een symb.olies getal 1000 dat is 10 x 10 x 10 
jaren ,dat gedurende de Xieuwte-st&n:Jentiese bedeling er bin
ding >an Satans macht in de Heiden"·ereld is. Nergens is e!' 

sprake ,.an vrede op aarde, wel spreekt <lit hoofdstuk >an ne
de in de hemel, op aarde heerst het zv.-aard >olgens ~fat. 10 
>s. 34. Wij Afrikaners zullen dus >olgens de Bijbel geen ka.ns 
"krijgen om met Kristus, in lichamelike gedaante, te geselsen op 
Harmony. Wel zal de Antichrist zitten in fen t-empel en zich 
als een God >ertonen, maar Kristus zit alleen als Re-chrer (.:p 

de wolken des hemels. 
3e. In }fartheus 25 wordt de wederkomst >an Kristus eeO' 

plotselinge >erschijning genoemd, gelijk die nm een <lief in de 
nacht. Ook is Zijn komst >ol glans en majt:Steit als van d~ 
bliksem. Voor de \Ertaling door helde~ schijnsel is geen en
kele taa-lh-undige noch tekst-kritiese grond door Russell opge· 
noemd. (Fundamentals VII pag. 199) . 

In Lucas 17 wordt de toestand bij Kri~tus wedeikomc>t 
niet >ergeleken bij een paradijs, maar bij die van Sodom. 
Even plotseling a.ls ~odom werd o>ervalle!l door >Uur van de 
hemel, e>en on,erwacht zal de dag zijn op welke de Zoon des 
men sen zal geopenba.ard wor<len . 

In 2 Thess 2 'erdoet Kristus de Antichrist door de Geest 
zijns monds en maa.1.-t Hij hem te niet door de \erschijning zij
ner toekomst . Deze \erschijning is rnlgens hoofdstuk 1 >s. 'i. 
8, een openbaring met Engelen, en wrekend >uur. 

Volgens Millennium ·i-s Kristus reed"' neergedaald en wan
<lelt Hij ~n Europa op de slag"elden rond. zonder dat iemand 
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- :zijn •erschijning op de wolken bemerkt heeft. -Het plofa;elinge 
.en m&jestu.:use van Zijn \Yeerkomst _wordt door Russell weg
geredeneerd. 11et welk -doel? Om h.ier op deze z.ondige aar
<le, een vrederijk te krijgen, <lat strakS door Satan zal ·worden 
vernietigd, aan het einde van de duizend vredige jaren. 

ENIGE ARGffiflfu.~TEi~ VAN DE CHJI.IASTEN. 

le. be eerste richting ond__er de Chiliasten heet het Post
millennialisme. ])it st-elt de W ederkomst vari Kristus na het 
millennium of het duizendjarig vrederijk voor Zijn verschijning 
<>p de wolken. · 

V olgens hare uitdrukki.ngen moet men z:eggen, · dat de 
Schrijfster van }fillennium deze richting is toegedaan, want ;.ij 
laat Kristus zeggen pag. ll8: " Dit is niet de oordeelsdag,- die 
..Ik breng, ofschoon dit voor .-elen een dag van vergelding 
wezen za.L '' En pag. 89: Het taatste oordool, de tweede 
dood, de nieuwe hemel en nieuwe aarde, het nieuwe J eruz'i · -
le~ komen alien na het duizendjarige rijk van vrede, wanne2r 
<lood en hel vernietigd z.ijn. Russell 'erdeelt ook de toekomen 
<le wereld in twee delen, het duizendjarig rijk en de eeuwen. 
{Plan pa.g. 77) . De gelovigen lat.en z.ij leven en he-ersen afo 
Koningen op aarde met Kristus naar Op. 20 vs. 4. Daze 
-tekst spreeh.i; alleen van de hemel, dooh men maakt, da.arv:m 
.op aa!de. ' 

Ook komb rnlgens -hen Krist.us persoonlik, met alle die H ij 
hee:ft liefgehad in het vlees. Het tegenwoordige geslacht zai 
Zijn tweede komst als Mens beleven. Hieruit ]ran men s.f
leiden, dat z.ij dit gev0€len zijn toegedaan. 

2e. Het premillennialisme, rnlgens welke richting Kristus 
.k:omt voor en ter oprichting van h~ duizendjarig rijk. Vol
.gelli> dit gevoelen komt Kristus op de wolken om de Zijnen .op 
te '»ekken en met z.ijn gemeente heerst Hij in de wolken door 
gedui-ige verschijningen op aarde. Zijn koninkrijk zal dan be
_staan uit Israel en uit diegenen van de Heidenen, die bij Israel 
ingelijfd zijn. (Lucas l v,-;_ 32, 33; Hand._ l vs. 6; Mat. 
19 \"S . m, 1 Kor. 15 .-s. 40, 42) . •Di.t rijk d l zich ke.nme1·ken 
door >ruchtbaarheid E.ztch. 34 vs. 26, 27. Oorlog zal er ni:ot 
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meer zijn ZachaT. 1-!, l\.Iir:ha 4 >s. 3. De clieren zullen hun 
m·ede aard aileggen J es. 11 >S . ...&-8: 65 \.S. 24. Iemand dit:t 
een eeuw oud is zal als een jongeling beschouwd 'l>orden. De
dood zal alleen zo'iidaren treffen, die 'er\loekt zijn. ~a de be
eindiging rnn het nederijk worat. Satan losgelaten en hij weet
de rnlken ;;;amen te brenge11 tegen Jerusalem, 'l>aaI de J ode1L 
hun hoo£dsta<l en tempel zullen hebben >olgens Ezech 40, 48. 
Dan 'olgt bet oordeel 'an de dui,el, de opstanding ter \·erdoeme
nis rnn de o,·erigen der doden, en zet Kristus zich als recht-B< 
op de grote 'Witte troon, en >oor H em \erschijnen alleen de 
ongeb,igen. Da-arna gee£t Kristus ·het Koninkrijk o'er aan 
de Vader . 

3. HET CHIT.IA S1IE VAN 1llLLE~NIC\if. 

a. De eerste ·opstanding brengt de heiligen, die reeds ge

smrven zijn naar de aarde en wrenigt. hen met alien, die m.I 

geboren "·orden, "\\ant er i;;; geen <lood meet. ~ pag. 135) . 
b. De iengre n n bet ).fillennium is bij de Chiliasten 

bepa.ald, mafil' bier oubepaald, het kan ''"el Duizend millioen: 
jaren dm en (pag. 135). 

o. Kristi.JS heeit het koninkrijk ontvangen en is bezig het
zelve op te richt.en in Zuid-.Afrika en niet onder de Joden (pag 
120) . 

Van de 8chriftumlike Chiliasten zal ruemand het voor 
}Iillennium opnemen. H et. laat. al ·Je ou<ltestamentiese pro
fetieen aii.ngaande de heilstaat van Israel onverklaard. In 
plaats rnn de opstanding des >leses la.at het Krisru:0 en de
martelaren op aarde t€rugkomen alleen kenbaar >oor het gee&· 
telik geopend oog, en ver'\\"orpen door de "\\ereld en een deeI 
der kerk lpag. 117) . 

Het ~\Iillenniulll >an deze schrijfster is hetzelfde als· da.t 
.an }Ierrouw Blavatsky, die het rnlgende zegt in haar stan
daardwerk: .. De geheime leer '· (>erl~d in her ~ederlan<ls. 

1907 pag. 3-!'7) . 
'·T en einde ~mhoog en huiswaarts te st:ijgen moet <b 

"God" nu het moeilike steile pad rnn het Golgotha des Le>ens 
beklimmen . . . .... Dan vaa.rt hij inderdaad ten hemel, wanr hrj.· 
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gedompeld in het onbegrijpelike volstrekte zijn, en in de za 
ligheid rnn het ~irwana onbeperkt heerst en vanwaar hij 
wederom zal nederdalen bij de >olgende "Komst" , welke een 
deel der mensheid na~r de dode letter >erwacht als Tweroe 
_.\d>ent. · · 

Ku verwerpen de Theosophen de "·ederopstanding de; 
d .. ses. De reincarnatie of wederbelicliaming >an ons "Ik: ' 
moet aldus Yerstaan worden 'olgens de Zohar : ' ·De ziel die 
naar de asrde gezonden wordt, doet aan een aards kleed, om 
zichzelf rein te bewaren. H.ierbo\en Joer, zij aan een. schij 
neucl kleed, om in :;t:lilt te zijn zonder letsel in de spiegel t e 
zien, \\·elks licht uitgaat >an de H eer des lichts .. , En rnn 
h.ristus wederopst.and.ing zegt ..:llm.ie Besant. ' 'Hij verander 
de het lichaam Yan dees door de aanraking met h et zaligheid$ 
lichaam en gaf het nieuwe eigenschappen, nieuwe 'ermogens 
en bckwaarnheden en he!'rnrmde het in zijn eigen gelijkenis. 
De H emelrnart rnor de mensheid best.aat 'llanneer het- gehele 
ras den staat >an de Zoon. bereikt hee£t, en ieder mens een 
Kristus !s ge"·orden (pag. 211) . 

Op dezelide mjze als deze Theosoph€:Il Yerlochent de 
se:hrijtsrer de '\\ederopst:anding des Vleses. Immers zij zegt: 
h.t·isrus is niet alleen met ons geweest in de Geest, maar heeft 
Zieh ook nu en dan in werkelikheid 'ertoond in het Yerheerli!.:· 
re lic:haam, \\aarmee H.ij ten hemel is opgernren (waar!:;chij.a· 
t k is dit hetzelide \·erheerlikte geestelike lichaam '\\aarmee Hij 
za.l terugkomen) . Overal \\·am- de zui 'ere rnorwaarden b•. -
st-0nden rnor zulk een ,·erschijning, heeft hij daa1»an gebruih. 
gemaakt , ·· {pag. S.'3) . 

H et; duizendjarig rijk van vrede zal bestaan "in een lang
zan1e en onweerstaanbare h'erleving 'an de mystieke gawn >ru: 
de mens .. , {pag. 91) . 

H et is een hoogtepunt 'l\aarnaar de ganse worstelende 
mens'heid heeft gestteefd. H et handjevol dat O\erblijft uit de 
Yerwoesting zal zo gelouterd wezen, - zo geloutcrd - dat het 
rnor de Zoon >an R~chtvaardigheid mogelik zal wezen om irt 

' bun midden te wonen . en O\er hen te heersen als koning eu 
prie:;ter, duizend ja.ir. De mensen, die in het duizendjari~ 
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rijk le,en zullen nog moeten leren, om rnor de gerechtighei.i 
t e le,en, en de mensen leren langzaam. (pag. 111) . 

Deze beschouwing laat geen ruimte voor de opstanding 
der gelongen, "·aarmee \olgens de premillennialisten e~ dt! 
postmillennialisten beide de wederkorrust van Kristus gepaard 
gaa.t. 

De H . Schrili leert duidelik : Die in Krist us geston-en 
zijn, zullen eerst opstaan, daama wij die le\end overgeble·veu 
zijn, zullen te zamen met hen opgenomen v.orden in de , wol
ken, den Heere te gemoei:ii. in de lucht, (1 Thess. 4 •s. 16~ 17) 

H et meest sluit deze beschouwing z.ich nog aan bij <lie 
>an de Gnostieken, die een heerlike kerkst.aat op aarde leP.r
den, nog v66r de wederkomst van Kristus. Dooh daartegE>!l 
zijn ernstige p'.ezwaren. 

a. Hoe houdt de mens op t.e zondigen, z-Odat hij heilig hn 
le>en? Wie zal ons \erlossen van het licha.am der zonde hiel:' 
op aarde? 

b. Wa.arom l~t God de Satan a.an het einde Tiij als hi j 
toc h reeds o>erwonnen is door de gelongen cp aarde? 

c. Zal de Zoon des mensen, als hij komt., ook geloof •in
den op de aarde? (Luc. 18 YS . 8) . Deze traag wronderste!t. 

,dat het bij de wederkomst van Kristus geen paradijs op aarde 
zal zijn, maar een wereldheerschappij >an Sat.an. 

4. IIBT )ilLLE:NNTUM VA.1~ RUSSELL. 

Deze schrijYer ontkent ook de opstanding des 'leses nu1 
de gelovigen, waarmee fuistus >olgens 1 Thess. 4 z.ij n weder 
komst zal beginnen. Immers hij zegt: "In de lente rntt 
1878 zijn a.l de apost.elen en andere ov!!nvinnaars uit de Ernu
geliese eeuw, die in Jezus sliepen, opgewekt als gee:stelike 
wezens gelijk hun Heer en 1Ieester. (Spirit. beings) . Zij 
zijn met Jezus tegenwoordig op de aarde, maar zij zijn onzicht
baar >OOr de mensen. H et opgenomen worden in de lucht bl:!
tekem, .. gees-relike heerschappij of macht." Onmerkba.ar Yoo1· 

de wereld worden urns de heiligen wranderJ. · · (Thy Kingdon1 
Co~c. Chapt-er VII). 



V oorts delen de J oden het eerst in de weldaden 'an het 
Millennium. Jeruzalem wordt herbouwd en de Joden krijgen 
een eigen goe;'ernement. Sedert 18'/8 is_de bekering der Jo
den begonnen. J ezus en de opgewekt-e patriarchen en profe
ten werken acht.er de .schermen om het heer lik koninkrijk van 
Kristus onder de J oden wed.er op t.e rich ten. De vraag is 
echter, wa~rom moeten al de oud-t~stamentiese beloften aan dt 
J oden ged1:1an, wrnlld 'lrorden bij J ezus eer· te wederkomst? 
Waarom uiet bij de laatsre wederkomst· op de wolken? Waar
om kan het niet zijn, da.t de J oden een centrale positie inne
men in het nieuwe J eruzalem, waanan geschreven staat, dat 
men de heerlikheid der volken daarin zal brengen (Open
bar ing 21 ,,;;_ 26) . 

Voort.s bestaat het 3.Iillennium in een hchamelike t.egen-
. woordigheid (Grieks pa.rousia.) van Kristus op aarde 'olgens de 
Ru~ellier.en . Zij >erualen b_,_ ::\Iat. 24 n . 2: W elk zal het t.e 

ken zijn van uwe tegenwoordigheid? Hiertegenover nu staal'J 
t f-ksten al.s 1 Kor. 16 vs. 11 . . de aankomst ' an Stefan.a;::, 
2 Kor. - n . 6, 7 de aankomst YJm Titus. 1 Thess. 2 >s. 19. 
onze hope, blijdschap of kroon des roems zijt gij voor onzu 
H eere Jezus Kristus in zijne toekomst .. l Joh. 2 , s_ 28: "oJ->
dat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid heb
ben en wij \Un H em nier, beschaamd gemaakt worden in zijn 
t oekomst . . , In J.eze reksren gelu:kt: het niet om het 'IVOOl"'d. 

parousia. door ·'regenwoordigheid-- te w rrnlen. Daarom be 
houde men ook }far .. 24 YS . 3 "toekomsts. · · 

De drijfr.:er, di.:: achter dit Tullennium zit. i.s eveneens de 
theosonese g<'dac1ue \an de toekomststaat. nu niet naar soci&
listiese trant in deze zondige bedeling, rudar -naar mystieke 
trant in een rrederijk onder de gee;;telike leid.ing >an Kristus 
de ht:iligen en de bekc:erde J oden. 

4. HET ?IIILLEXXB.LIS'JIE V_-\.X DE J.Dv"'E:KTISTR.°". 

De-ze '\O!"!n rnn Chiliasme is de meesu sympathieke. Dcze 
brooders 'erdedigen zich met bijbelse gronden. Ze wekke.n 
her heimwee rnn de Bruid-Kerk op na.ar Kristus haar Bruide
gom. Ze beschouwen de J o<len als de beminden om der va. 



deren wil. Hun fouten zijn niet ontstaan door een religieuse 
wijsbegeerte, maar door wrkeerde uitlegging der Heilige 
Schrift. Ziehier enkele van de tekst.en, die zij misverstaan. 

Openb. ~ >S. 3, Satan wordri gebonden opdat hij de 
volken of de heidenen (zo wordt dit woord dikwels vertaald o. a. 
~Iat. 10 ,·s . 5, Luc. 2 >s. 22) niet. meer verleiden zou. D.3 
Ad,·entisten lezen hier " de mensen.'' 

Openb. 20 vs. 4 sraat, dat de zielen der martelaren leef. 
den; en zij heersten met Kristus de duizend jaren. De Chili· 
asten lezen " de lichamen." Zij letten er niet- op, dar, de her· 
leving van de zielen na de dood de eerste of voornaamste op· 
standing wordt genoemd. De tweede opstanding, de hereni
ging met bet lichaam is een gevolg daan·an. Van die marle
laars-zielen nu wordt gezegd, dat zij leefden en dat zij tot beer· 
sclhappij kwamen in de bemel gedurende het }Iillennium. 

\\an is er nu op tegen om deze hemelse heerschappij de'.· 
llicu·telaren re laten plaats \·i.pd.:-n tijdens deze bedeling op aar
de. Dan is er geen millennium no<lig. 

Openb. 20 >s . 10 "de geliefde Srnd., is het geesrelik Je. 
ruzalem, de gemeente. Haar tegensrelling .. Babel" is ook ~~n 
zinnebedclige naam, die de wereld aanduidt en soms geestelik 
Jeruzalem genoemd wordt Opcnb. 11 ,·s. 8. 

L ucas 21 YS. 24 spreeku >an de Yertred5ng ,.an Jeruzalem 
door de Reidenen. in heu jaar 10. · Daarop rnlgt. "t.otdat de tij · 
den der Heidenen ..-enuld zullen zijn. · · Deze Heidenen die ht~ 
oordeel aan J eruzalem voltrekken, hebben ook hun bepaalde 
tijd : In \S. 25 tot· 21 sta.at, dat zij door natuur tekenen en 
grote \erdruk.king zullen Yoorbereid worden op de komst van 
Kristus. Jeruzalem blijft dus in ..-era<::hting tot het einde. 

Rom. 11 ..-5. 11-32: De bekering van de Joden in massa, 
die Paulus 'erwachti brengt geen >erandering in hun posivfo, 
wanr. de scheidsmuur tussen Jo.od en H eiden is door fuistus 
gebroken. Efeze 2 Ys. 14-18. H et betoog in ::\Iarana.tha >aD 
Ds. Bultema (Grand-Rapi4s, 1917) dat Jezus Koning >an 
lsrael en Hodd rnn zijn gemeente is (.hoofdstuk XV) maa.1.--1: 
J ezus tot een zaligmaker der J oden, want Zij genieten van 
.Kri-stus op de a.arde in het ::\Iillennium en mj gelovigen uit ,~~ 
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H eidenen mogen toekijken uit de wol.ken ·'"·aarheen Krisj;us 
ons eerst brengen _zal. :N ergens heclu J ezus zodan.ige aardsa 
verwachtingen van de Joden gevoed, ook niet Rand. 1 vs. 6. 

Terecht heeft onze sinode in N. Amerika deze leer, di·a 
-Oe eenheid d~r Kerk .en het K~ningschap Yan Kristus aan
randt, geoordeeld in strijd te zijn m et de gereformeerde belij
denis. (Acta pag. 80) _- Een speciale studie zal nodig zijn om 

·a l de tekst.?!l waarop Maranath.a. zich beroepu te exeget:iseren en 
alzo ook heh Bijbels bewijs te leveren, dat Israel in deze bede
ling niet meer centraal het volkerenleven za.l beheersen , en dat 
b ekeerde Joden "tzij in of buiten Palestina een deel vormen van 
de "heilige, algemene, kristelike kerk," het lichaam van Kris
t u.s dat een is, (Efeze 4 vs. 4) . 

"Ons arsenaal " no. 8 gee~ 10 gronden op, waarom Israel 
n iet verhoogd wordt noch in deze bedeling noch in een :Millen
nium. l e. In Krist-US is noch Jood noch Griek, ·· Galat . 3 vs. 
28 ; 2e. De hlstorie van ..\.bram r.ot de Pinksterdag is een tub· 

senschakel in de loop VlID de wereldkerk ; 3e. Israel draagt l & 
straf van de :Y:essiasverwerping ; 4e. De deur der genade staat 
open ook voor de Jood ; 5e. Israel is een uitzondering op dr. 
volken ; 6e De belofte a.an Jo.dam en );"oach gedaan zijn alge
meen ; 7e. Ap.ra.hams zegen is voor a.lie gesla.chten (Gen. 12 
vs. 3) ; Se. Rom 4 bewijst, dat vleselike afstammiri.g van Abr11-
ham nu n iets meer betekent, want hij is \ader d.er gelovigen; 
9e. De geschiedenis van Ismael en Ezau is bewijs dat Y1e6elike 
afsta.rnming niet helpt ; lOe. H et Lam heeft ans met zijn bloed 

' gekocht uit alle geslacht en ta.al en vol.k en naci.e. (Openb. 5 
vs. 9). Hier wordt geen onderscheid gema.akt tussen JodEm 
en Heidenen. 

In Handel. 15 vs. 14 lezen we, dat God uit de heidenen een 
volk heeU aangenomen rnor zij!! naam. Hoe zal God dan i,n 
het Millennium dit volk verlaten en weer zijn oud volk Israel 
aannemen? 

SLOT801f. 

Nergens in .de Bijbel hlij1.i:·, dat J ezus wederkomst op .id 
wolken zich zal splitsen in twee wederkoms.ren. H et afhaleu 



van de gelovigen uit de H eidenen en na het -millennium V83 

Israel en die bij Israel ingelijfd zijn roaah.--t stellig twee weder
komsten nodig. Al plaatst m en .Kristus gedurende de tisn: 
eeuwen van het millennium in. de wolken, of cal I.aa.t men Hem 
op aa.rde rondwandelen, de tweeheid vap het ene fe1t ons Han
delin.gen 1 vs. 11 meegedeeld is_ niet te lochenen. En wi~ 
geeft de· Bijbeluitlegger het recht om van een wederkomst die
voorspeld wordt twee te maken ? 

Het enig bezwaar, cl at men teg_en de gereformeerde op-.at
ting van de wederkomst van Kristus in. art. :37 Ned. G&loofs
belijdenis uitgedrukii ma.a.kt is, dat ze. de profetieen aanga&'h. 
de Israel geestelik opvat. Deze beschuldiging is onw_a.ar. Ze 
geldt wel zekere uitleggers, maar niet de geref. belijdenis. 
Deze laat Kristus bij zijn wederkomst dadelik deze oude We!'eld.< 
in VUill' en vlam zetten, en dan zullen de g~Iovigen ( ook die 
uit de J oden) ontvangen de vmch~ des ari>eids en deI'-moeite, 
die zij zullen gedragen hebben; hun onschuld zal dOOP · alle&: 
bekend wol'den, en zij zul'len de schrikkelike wraak zien, di& 
God tegen de goddelozen doen zal, die hen getllanniseerd, YeJ'

drukt en g&kweld zullen hebben in deze wereld." Deze taa! 
is goon allegorie, geen vergeesteliking van de Bijpel, doch hsre 
lernerlike op.-atting. Ze stelt a.lie heerlikheii van Gods volk: 
na het jongste gericht. Da.ariii is de gelukzaligheid van de g--o
lorige .Toden begrepen. In Jesaja 65 schept God eerst een nieuw&
aarde, en dan wordt in gelijkeni.ssen ontleend aan het tegen
woordige leven de eeuwige jeugd .-an het rnekomstige aardse 
le,en .-erhaald. Dan. 21 vs . 44 spreekt \an eeu koninkrijk, dat,. 
in eeuwigheid niet .-erstoord wordt. Dit kan het millennium. 
niet zijn, want da.t wordt verst-00rd door de heidense volken. -
(Openb. 20 vs. 8, 9. ) . Het rijk van Kriatus op aarde begi'l.t: 
volgens de Bijbel n.a de oor deei.dag. Dan 1.llD.Ilen alle pro£e
tieen betreffende Israel letterlik in vervulling gaan. Eeuwig 
zullen ze in. hun land wonen Joel 3 -.s. 20, 21, Amos 9 \.S. 15. 
In het nieuwe Jeruzalem is geen tempel (Openh. 21 va. 2'2),. 
maa.r het gebouw, dat Ezechiel besch..1-ijft is ook goon tempel, 
maar een verblijf voor "de vorst, die daa.rin zal. zitten, om brood 
te eten voor het a.angezicht des Heeren" (Ezech . 44 \.S. 3); 



45 vs. 7. Daze vorst is Kristus, het Lam uit de Openbaring, au. 
daarom zullen de H eidenen hun kostbaarheden na.ar J eruzalem
brengen en het huis des Heeren met heerlikheid •ervullen . 
( Haggai 2 YS. 7-10) . H et ·rnlk der heiligen ontvan,,,at dan d& 
heerschappij over alle natieen Dan. 7 vs. 14. 

H et Chiliasme is Perzies en Joods -.;an oorsprong. De Bijbet 
weet alleen van een be>oorrechte posicie >an het Joodse >olk 
in het niemreJeruzalem, niet ·rnor de oordeelsdag in een mil
lennium. 

II. THEOSOPHIESE BEGINSELEN. 

Is het Ohiliasme een overblijfsel rnn het Judaisme, het.. 
Jood_se element in de kristelike kerk, de-T'.aeosophie is het ge
rnlg rnn de heidense philosoiie, de -voortzetting >an de dwaling 
der Gnostieken, waarmee de ~postelen en ker1.-vaders hebben t& 
ka.mpen gehad. \\'ati de Theosophen tor, het du.i.zendjarig vredc 
rijk aantreh.i: is niet het herstel van de Joden, maa.r de evoluti~. 
de omwikkeling van de go<lheid_in de mens tot een hoger stand
punt. De theosophie is de coll§equent doorge.oerde leer dei
evolutie t.oegepfu:>"t ook op de onzichtbare wereld. (Dr. -van Xe5, 

.N1euwe ~Iystiek pag. 30) . Ze is natuurlik-zedelik evolutionis
me. (Ds. G. Wisse. }foderne Theosophie pag. 107) '·De hooid-
punten zijn: ... 

A. Aile godsdiensten zijn een. 
Het blijkt niet m.oeilik uili de Upanishads Zend-A.vest.a, de 

H crmetische boeken, de Pythagoreische boeken, de Kabbala., de
Bijbel, tal van overeenko.mstige plaatsen aan te halen, die aan . 
duiden, dat het alles slechts symboliese omschrij;i.ngen zijn van
eenzelide , diepere esoterise (verborgene) bedoeling. De meest·H 
leerstellingen van een godsdienst, zoal.s het Christ..mdom wor
den ook gevonden in heti Hindoelsme, bet Boedhisme, de lG
ringen van Confucius en La.otse." Deze uitspraken >an F rederik 
van Eeden en Annie Besant en bij Mevr . Blavatsky, bewijzen 
wat men wil van theosophiese zijde. Er is maar een gods
diensi;, maar de broeda-schap van de grote meesters h€eft m~~t 

het oog op '£ men-sen onkunde de geheime god.sdienstleer in ve-
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le uitwendige ' ormen moeten w·ik.kelen , die van elkaar versc.h;l
len. V andaru· de algemeenheid van de godsdiensttwisten. De 
vereniging voor de beoefenllig van de 'I'hosophie heeft ten doel 

a . het geloof in de algemene broederschap, 
b. het bestuderen van al.le godsdiensten om de verborgene 

-eenheid te vinden. ' 
Ons antwoord hierop i.s dit. a. De Bijbel leert, dat alle 

"lllellSEm uit een bloed zijn en dus broeders en Jezus leert ODS 

Allen lief te hebben. 
Daarom is de barmhartigheid een kristelike deugd, 

Ma.ar de zonde maakt .scheiding, tussen ons, zods.b 
Kristus \OOr de een 'n val en voor de ander 'n opsi;anding 
as. En nu geldt het woord. Wie een vriend der wert-ld wil zijn 
wordt een vijand Gods gest-eld", Jacobus 4 >S. 4. 

De •ergelijkende studie van de godsdien.st-en is zo partijdig, 
<lat ,een van de leiders van de Theosophen, de woorden 
uit da twaaU 2itik elen " die geleden heeft: onder Pontius P ila--• tus" verandert in "hypo pont.ou piletou", d.i. b.ij verdroeg 
~" dichte zee, d.w.z. hij lier zich >oor een tijd begrenzen door 
de stof (L cadbi::at.er "De Kristelike geloofsbelijdenis" pag 

-47. Op die manier .kan men gemakkelik bewijzen <lat een kris
.ten e::i •·en Hotnot deze1£de godsdienst hebben. 

B. VERBORGENE EN GEOPENBAIBDE LEER. 

Ke1mis is macht!' Daarom is kennis geva.arlik in de hand 
v-an onbt:'.\ oegden. Wie zal een mes toevertrouweu aan een 
klein kind ? Elke godsdiensti heeft volgens de Theosophen een 
grbeime leer die de ingewijden wegsteken voor de oningewij
..den_ Dei:e geheime leer is in beginsel een- Dit; is de grote ont
dekking van de Theosophie. Ze is niet vijandig tegen het Kris
tendom, want hoe zou de grondslag >&n alle godsdiensten .de 
vijand zijn >an enige godsdienst? Ze kiest de termen van het 
Kristendom anders >erstaan de mensen haal' niet. Ze zegt: 
Blij£ lid rnn uw kerk, de Theooophie ontn eemt U Uw geloof 
.niet, doch leen u het beter te begrijpen en te ~elij<len :• Wij 
.zijn •erdraa.gza.am tegenover elke godsdienstige beweging, want 
-deze betreft slecht.s de uitwendige, geopenbaarde leer ( exot-e-
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l."ies) niet de geheime, verborgene, ( esoteries) leer. (Theoso-

phia 1000 pag. 5, 6) . 
.__ 

Ons antwoold op deze onderscheiding is, dat de Bijbel ze 

niet kent. H et onderscheid \an wedergeborenen en onwederge 

borenen is een wezenlik verschil, niet in graad zoals dat van 

"ingewrjden en opingewijden. In ::\farkus 4 •s. 11 zegt J ezus: 

H et is u gegeven te vers t aan de • erborgenheid .an het koninkrijk 

Gods, maa1· degenen , die ~iten zijn, geschieden al deze d in

gen door gelijkenissen. De Bijbel spreekt van >olmaakten 

M at. i5 vs . 8 , 1 Kor. ~' n. 6, Hehr. 6 vs. 14, doch het Griekse 
"teleios" en ' t H ebreeuwse " taam " betekenen " ongeschon

den. " Kristenen krijgen als • oiwassenen een gezond en onbe 

dorrnn oordeel. Deze tekst€n hebben dus niets t e maken met 

~e voile absolute wij.sheid .an de ingemjden bij de Theosophie. 

<C. GREN ZO~DESCHl'LD, :.LL\R OORZ..-i.AK E...~ GEVOLG 

Op de Yraag: ' ·Wat is goed en kwaad? antwoord .. Theoso
phia ., (1902) : Goed js· al wat medewer1.-t met de grote wet. dcr 
·e>olm:ie, en kwaad is al \\afj de ont wikkeling van bet heels! 
tegenhoudt. Wat goed is •oor mij kan slecht zijn voor u ; wai; 
heden goed is, kan morgen slecht zijn. Er is alleen een ee o
wige \\et >an oorzaak en gernlg (karma)". Mevr. Blavat.sky 
(Key 'pag. 2:24) leert, dat bet "Ik'-' eeuwig is en zolang moet 
gere!.ncarneerd worden t telkens weer Ylees worden) totdat de 
voile hannonie tussen oorzaken en gernlgen berei1.ii is. 

Ons antwoord hierop is , Liai; 'le Bijbd leert het best.aan van 
een persoonlik God, ouze Souverein, en dat zonde, schuld, straf 
en w rzoening door .J ezus bloed, welke de Theosophie w r af. 
schuwt, rnlgen uit de rech,si:erhouding tussen God en mens. 
Tussen het Panthei.sme rnn de Theosophie (het al is God) en 
het Theisme (God is een denkend , willend Wezen) is geen o>er
een.stemming m ogelik. Tussen de leer dat zonde onvolkom~n

heid is, die moet uitgezui;erd ~orden en de leer des B ijbels 
dat zonde o•ertreding >an de W et Gods 1s, die ges traft moot 
worden is geen verzoening mogelik. 
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D. WEDERVLEESWO.RDING TOT VERLOSSING: 

Jezus is rnlgens de Theosophie ons Yoorbeeld, elk mens is 
een KriHus, die moet \lees wordE:D., iijden en weder opst.aan. 
"Tot zolang blijft reincarnatie-noodza.kelik, tot de n-ucht van 
iedere errnring \erz:lmeld, tot iedere misslag hersteld, tot 
iedere fout uitgewist is, t-0tdat zelfverlochenfug een ie·, enswet 
is geworden." (Kort begrip v .d. Theosophie pag. 25) . 

Er is geen dood, zegu Annie Besant, want bij ons st-erven 
\alt onze \ Orm weg en wordt onze ziel geboren tot meer vol 
maakt !even. (E..."<>teries Chrisf.endom pg. 226). 

Ons anhrnonl h ierop i~, dat de wgenstelling van zonde t:n 
gena-0.e, de dood aLs be2oldiging der zonde en het eeuwige !even 
als genadegift Gods, als een gouden draad door de gehele 
Schrift loopt~ !:> .:. Joh. 3 \S. 16; Romeinen f, vs. ~L J ezus is 
onze plaats bekledende Borg .en V oorbidder bij den Vader, want 
zelfverzoening en zelfbekering zijn uitgesloten. \ 

E. 'T GEBED EE..'N" ILL"CSIE. 

God is dood, volgens de Theosophen, hoe kunnen wij dan 
tot Hem roepen ? D e s meekbeden zijn echtt>....r niet verwerpelik, 
want zij brengen ons in een staat rnn omrnnkelikheid, om het 
.za<Jht gefluisra· nm het innerlik zelf te ho!en. De bede wordt 
in de bidder een si;erke begeerte, en deze neemt de \Orm aan. 
van fijne -stoi en werkt a1s een magneet op een sympatiek 
persoon, die haar gaat wrhoren. De natuur is ml geestelike 
krachten (Engelen) en wij scheppen zelf onzichtbare weze.ilS, 
want- de trilEngen \an om.:: ~elfachten en. begeerten scheppen 
rnrmen van ijle stof" . 

Ons antwool'd. op deze leer is, dat zij een verfijnd mat€ria.
iisme (sro:h-ergoding) !.s . Daarom is het gebed volgen.s haar 
enkel een b~sliste in.spanning va.n de wil. De Bijbel noemt het 
gabed een kindetlike toenadering tot God de Va<ler in J ez.us 
Naa.rn, gelijk Jews zelf on.s geleerd heeft in hei; "Onze Vader. " 
"Wij biddeo mer onze geest (1 Kor. 14 \S. 14) en onze geest be
hoeft niet te •eranderen in een sroffelike magneeD, want God 
is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten zulks doen in geest 
en waarheid. (J oh. 4 vs. 24) . 
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HET MILLENNIUM YAN JOHANNA BRANDT. 

A. ALLE GODSDIENSTEN ZIJN ER.~. 

-pag. 100. "De gehele wereld is \Ol Yan J ezus Voorlopers. Er i;;, 
.geen land of voik waar geen voorbereidselen gemaakt _ worden 
voor zijn ontvan,,,ast. " 

pag. 15 "De ueemde mystieke ~erschijnselen komen \OOr 
in alle geslacht.en en te allen tijde en er is geen uir:verkoren 
-volk, dat boven andere bevoorrecht wordt. 

pag. 93 " Ik pleit voor verdraagzaamheid. " 
pag. 70 "V 66r de stichting van de kristelike Kerk werd 

.godsdienst als een nationale instelling peschouwd, Kristus was 
de ee.rste die een interna.tionale godsdienst stichtt.e. " 

'.'"~ . \I.I ·:.T:-stieke kenni!! is dezelfde te aµen tijde in 
alle landen., voor alle mensen. Niemand heeit het \Olma.akte. 
de gehele waarheid gevonden. '' 

hoof<:IBtuk XXI. " W ij zijn de mysti.eke bouwers \ an Har
n 1onie in Zuid-Afrika. 1feer intens reeel dan eruge a.ard.s€ vere 
niging, is onze verborgen e orde van Idealisme." 

De Schrijfster ver.klaart, da.t zij geen deel neemt a.an h~t 
biezondere geloof van de J ood, de Katholiek, de gezondbidder 
enz:, maar die godsdienst,ormen zijn alle W6rk:ingen des H. 
Geest.es, die •&schillen naar de behoefte en onIBtandighede11 
'\an elk p ersoon ( pag. 9"2)'. Zij raa.dt aan evenals Theosophia 
" verlaat uw Kerk niet" en zij zelve verklaa.rt zich .-erantwoor
delik voor de geestelike •ooruitgang van de H er vormde Kerk. 

Hiermee kiest de schrijfster v66r de T.hecsophie en tegen 
de Bijbel, welke leert : "Gaat uit het midden \an h~n (<le af
godendienaars) en scheid& r af, want war; ::;amenstemm.ing 
bee~ fuisus met Eelial? t2 Korimhe 6 vs. l S-17). 

B. VERBORGENE E.i..' GEOPENBAA.BDE LEER. 

pag. 140 · 'De a.an.hangers \llll de kristelike Kerk zijn 1° d~ 
>alse belijders ; 2° de kleine kinderen; 3° de ingewijden, die nm 
.geloof t-0t kennis gekomen zijn door ervaring. 

pag. ~ "Die extase >an direki:e konta1..-t meb God vdi t 
:niet iedetr te beurt ;, . O\erladen met; mat.e-rie ( stof) is de gmte. 
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menig~ niei; !anger in staat om Gods stem in hun binnenste-
te- horen. , · - ·· 

pag. 82 "De openbaring is duist-er rnor de o\·ergrote meer-· 
derheid, en wat wij daar.an verstaan hebben mj te danken aao.. 
de 'erklaring 'a.n die enkele ingewijden in de \erborgenhedl'!1 
Gods. die hun le'rn aan de studie daarYan " ijden. " , 

pag. 190 ':Er wa.ren verborgenheden rnor Zrjn ingewijde· 
Yolgelingen. Er zijn Yerborgenheden tans rnor een ieder di'.t 
daar,oor rijp is. '' 

pag. 143 "Wij \ormen een mystiek \erbond een geheime
orde om door gebed en rein- leYen Z. Afrika en daardoor de 
gehele wereld \OOt te bereiden op de wederkomst nm de Ver · 
losser ." 

Hier stelr; de Schrijfster op theosofiese wijze de inwijdin5 
" in de mysterieen in plaat-s Yan de \\·edergeboorte uit de H. Geest 

Joh. 3 \S. 5 \.\.. 

C. GEE~ZOKDESCHCLD }Lu.R OO~ EN GEVOLG. 

pag. 120 "Harmonie is de sleutel van de Schep~ing. Heti
draagt in zich de heilige betekenis rnn het verborgen schep . 
pingsplan. Door de duisternis, die op Z .. .\frika. moet neerda
len, zal Harmonie geboren worden. · · 

pag. 92 · ' De ~Iysriek is de harmonie tussen God en mens ,_ 
het medium rnn bewuste gemeenschap met de onzienlike W<:· 

• reld. '" 

pag. IU5 "'De nacht Yan vergelding daalt nu ·neer , waarin.. 
een ieder naar zijn werken en geheimste beweegredenen beloonrl 
zal word en. ' ' 

~ag. 138 "Xiet eern;; goddelik medelijden zal Hem er roe 
brengen zijn wetten van eeuwige 1-.: chtnlardigheid te verb:r2--
ken . " -

De schrijfster kent zichzelve niet als een doemschuldige zon-
6.tres, die met een wrloornd Rechter moet \erzoend worden. Ze-
is eeu hoger Ik, <lat door zijn stoffolike rnrm en kwa-ad in dis
harmonie (tweedraeht) i.-> geraakt met God en dat ~ch door 
eigen kracht onde.r de leiding van de mystiese Jezus weer ma 
God ga.at verbinden in harmonie, (eendracht) . "Het verte-
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' rend rum· i;; een ge,olg 'an de zonde, en het kan alleen d~ 
Gerechtigheid geblust worden ., pag_ 144. 

Immers de \erschrikh.ingen kunnen \erkort warden door
hare getrouwheid_ (pag. 111). De schrijfster stemt dus \Olko .. 
men in met ~Ievmuw Bla,a.tsh'Y die zegt: H et enig. on,eran
derlik en eemrig besluit ' an Karma is, absolute harmonie in de
wereld 'an de stof gelijk ze bestaat in de wereld van de geest. _ 
(Key pag. 142) . 

D. \\EDERYLEESV\ORDING TOT VERLOSSING. 

pag. 92 "Het wachtwoord van de goddelike sfeer (le,ens· -
kring) is z-elfverioohening. 

pag. 107 "Er is geen dood, geen scheiding in wat men ti!: _ 
dood noemt." 

pag. 114 "Dood is n>or µ geen >erschrikking, maar het_ 
offer rnn uw !even, geen zelfopoffering. 

pag_ 118 "Er is geen dood. De Iange dag rnn rnorberei 
dmg rnor de dood is geeindigd in meer, rnlmaakt leven '-_ 

pag. 139 .. Er is geen andere weg dan de lontelillgsweg" 
pag. 113 "Zij die he ti merkteken hebben keren niet weer 

tot de wereld terug, totdat de Satan uit zijn gevangenis ont 
bonden wordt. " 

In openb. 20 YS. 5 staat dat de OYerige der doden niet weer
levend werden totdat de duizerid jaren geeindigd waren. Vol
gens de Chiliasten komen de ongelongen aan het einde >an het 
rredetijdperk aanst-0nds in het oordeeL 1Iaar de schrijfster acht _ 
zich als theO".,oof verplicht deze tekst te >erdraaien en daarvau 
te rnaken een terugkeer Yan de verdoemden tot de wereld , een 
rt-inca.rnat-ie, een '\\eder•leeswording. 

E. "T GEBED BEN lLLUSIE. 

pag . 90 "de ware betekenis >an de wereld \·an mat-erie ( stof l . 
pag. 97. 98 .,ne geest mn mijn Moeder yerscheen .. .... ....... _ 
want zij had mij zO\eel t-e •ertellen." Zij had ons dilnvels be - \ 
kofa .om als het eIDno-zins mogelik was, om te komen >ertellen -
hoe het was in de andere wereLd. 

pag. 107 "Ik_ t en niet bestemcl om rladelik naar >eel hoge -

\ 
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~!eren wrvoerd te worden. De h.inderen moeten leren om al

les rum mij te -vertellen en a.ls zij dat. oprecht doen in het 
gelled dan zullen zij ondervinden da.t Moeder a.lies hoort en ziet. 

pag. 113, 114 " Een lichte trilling \ ervulde de atmosfeer, 
-een steeds sterker wordende trilling Yan lHend licht, enz. 
De hemel is in u en de hem_el is op aarde. 

pag. 134 "Een kolom van vmig smeekgebed verrees ten 
hemel dag en nach.t. 

pag. 139 "De Engelen hebben met hen gesproken en hen 
·onder de vlammen opgebeurd. 

pag. 1-!l "_.\.ls "G in oprechtheid luistert naar Zijn stern, zai 
.deze op het meEst onverwachte ogenl:>lik tot u sprek~n; zo duideEk ' 

da.t ze onm.iskenbaar is. 

Het gebed is dus .niet zoals de Bijbel leert een.~ toena<l~ 
tot God in J ezus X a-am, maar een._ middel om met geesten en 
Engelen en met God door Yisioenen te spreken. 

SLOTSO:!}L 

.Millennium i5 een propaganda.middel van de Theosoph.ie. 
Zonder t-e breken met bet Kristendom, of met de Kerk wa.artoe 
leder behoort, wordt iedere A.irikaner hier opgewerkt om ee.:i 
aanhanger te worden rnn de wereldgodsdie.p.sti, de grondslag rnn 
.alle gocL"<liensten.. Een geheimleer, bestaande in de onm.iddelike. 
a.a.making met de onzienlike wereld, wordt hier oru; vol.k opge-

<lrongen in de meest verleidelike \Orm. De naam "harmonie" 
waarmee in dit book zozeer gedweept wordt is hetzelfd.e a1s 
"Karma.", dat_ is de \fet rnn de herstelling (h.armonie) van het 
.gehroken ewnwicht in de natuurli.ke wereld en ·de zededlike 
' the law of readj ustment which ever tends to rest-Ore disturbed 
equilibrium in the physical and brok2n h.vmony in the mor~ 
world (.h.ey -pag. 138, 139). 

HET .JflLL.E).~"IC:.I V.-il~ CR.\RLES T. RUSSELL. 

_-\._ Eenheid van godsdienst. In ''Helping Hand" deel I 
w-ordt de historie verdeeld in drie pHioden. (2e hoofd?f;uk) 
Her. is een plan, dat \Oortgaand lan.gz:aam, van eeuw t-0t eeuw 
&pwaarts en yoonrnart~ zieh ontplooiende uf~Ioopt op de heer-
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~chappij .an God op aa.rde. In geen enkele alzonderlike eeuw 
lnmn en wij het plan zien, maa.r in allen te samen. Het plaa 
begint bij de bediening der engelen of de mislukt.e eeuw "oor 
de Zondvloed. Dan de eeuw >an Sat.an en Kristus samen, waar
bij Sa.tan heerst en Kristus wordt vernederd Deze eeuw heeft 
<lrie onderdelen, de patriarcha.le, de Joodse en de ·K.ristelike 
eeuw. In de eerste begunstigde Kristus enkele personen, in 
.de tweede een geheel -.olk in de derde. het klein 1.-uddeke uit
>erkorenen. 

Hierop rnlgt de toekomstige eeuw rnn Gods heersehappij , 
-waarvan -het :\Iillennium het eerste tiijdperk is, on der het be
s tuur \an Kristus en de heiligen. Eerst; wordt in dit tijdperk d.9 
Bruid van Kristus opgeweld;, daarna ontwaken de overige men
sen, en worden door deze heiligen bekeerd, zodat er niemawl 
wrloren gaa.t. (hoofdsruk VI) . De grond voor dit gevoelen is 
1 Korinthe 15 >S. 2"2: ,,want gelijk zij alien in Adam 
"S>terven, alz.o zuilen zij ook in Kristus allen le,end gemaah.-t 
worden, maar een iegelik in zijv orde, de eersteliiig Kristus, 
<laarna. die van Kristus zijn in zijn toekomst' ' . Dit slot wordt 
aldus gelezen door Russell : , ,de eerst:eling het lichaam \an 
Kristus (de Bruid) daarna. Q.ie eigendom van Kristus geword~ 
.zijn in zijn tegenwoordigheid". Het verband nm deze ver
.sen met vs. 21 d.oor "want" aangegev~n, ;rnrdt hier willekeu
.rig opgeheven. Paulus bewijst hier, dat beide dood en opstan
ding door een mell5 zijn, nieli dat _\dam en Krisuus 9\enveel 
leden hebben. 

V oor ieder die deze opvatting lees j; zal het duidelik zijn, da.t 
het phm der eeu'>\eu ••m Russell niets anders is dan de in
ternationale go<lsdienst •an de theosophen, waa.rin elke gods
dien::.1; wordt opgelost. _\ lleen dit onderscheid is er, dat de nieu
we godsdienst, die alle mensen tot broederen maken zal, eerst 
in 1874 met de op.-;ekking Yan het huis der zonen is begonnen t-e 
"\\erken, en eerst ;.n het }fillennium haar doel bereikoo zaL 

B. VERBORGBXE ES GEOPE~B-l~·rnDE LEER, 

Russell's nieuwe godsilienst, die afreeds door de ""Bruid 
van Kristus " verkondigd w-ordt, heeft ook haar ,,kleine myste -
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r1een evenals de theosophie. -:.\I en leze hoofdstuk X >an "Thy 
Kingdom come". H et mysrerie is de grote pyrarnide van Gizeh 
nabij Kairo in E gypte ,,een voorraadkamer van gewichtige 

waarheden". J esaja cap 19 vs. 19, J erem. 3:J >s. 20, J ob. 38 vs-
3-7 zijn bedekte aanduidingen rnn de verborgenheid, die ge
heim moest blij >en tot de tijd van het einde. De heiligen, de 
vrienden van God, voor wie Hij niets verbergt•, hebben het pri
vilege (voorrecht) om het getuigenis n u reeds te horen. (pag_ 
315. 317) . Hier hebben we dus de verdeling van ingewijden in 
de mysteries en de oni.ngewijden , die moeten wachten op het 
Millennium. De ingewijden verstaan t ans de ahnetingen van 
de pyra.mide in inches, welke getallen alle jaartallen aanduide-i 
of natuurgeheimen ontsluieren. 

Alsof de Egyptenaren rnn het J B.fil' 2170 \Oor Kristus r eeds 
de Engelse in<:h hebben gekend, in plaa.ts van met vingerpr eecl . 
ten, handbreedten en spannen rn werken. 

C. GEEN zo:NDESCH ULD. }LU.R 

OORZ.AAK E N GEVOL G. 

In het " goddelik plan der eeuwen·' hoofdstuk VII wordt het 
goede genoemd ,.een beginsel, waarran het gevolg, in werki:n;r 
zijnde, "eldadig is. en or<ie, harmonie en geluk •oortbrengt. 
H et kwa.de is wat onenigheid, ongeluk, 'erderf dus disha.l'Ino
nie voorlbrengt . Door het geweten kunnen rnj het goede ken
rum en doen. En verder heet het: , ,Het was Gods bedoeling het 
1.-wade toe re laten, omdat Hij het geneesmiddel klaar hebbende 
t ot 's mensen bevrijding rnn de gevolgen, zag dat het de mens 

' brengen ZOU, door Ondel'Yinding tot een ,Oife ·~rnardering "\"aJI d~ 

grote ongerechtigheid der zonde en hem daartegenover de on 
vergelijkelike glans der deugd zou doen zien · ' . Zonde is dus een 
'iffil de oon aken , die de hoger e kennis van God ten gevolge 
heeft. Daarom >erdoemr. God clan ook geen enkel zondaar , want 
zij die ontwaken uit hun slaap in het millennium en dan liTis-
tus niet aannemen "·orden wrnietigd. ~ 

H et Kah·inisme mer zijn leer n m de eeuwige Yerdoemeru:; 
der 'enrnrpenen aeht Russell verfoeielik. Zonde is volgens 
hem een gebrek, een disharmonie, eeo. onvolkomenheid, en niet 
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zoals Gods v:oord ons leert ,,ongehoorzaamheid a.an de Wet 
van. een. Sou,erein Koning, die als pottenbakker doet met bet 
lcem wat Hij wil. 

D. R.EIXCARS--\.TIE TOT VERLOSSING. 

Volgens "The a·tonement between GoJ and man .. nm Ch. 
T. Bussell is de <.lood \ OOr alle memen een \ernietiging, uitge
zonderd \OOr de Bruid der Lams , ~-elke kleine groep de on
sterfelikheid, de goddelike natuur deelachtig \\ordt. In deze 
si;';af zijn wij mensen gelukkiger chm de Engeien, die gezondigd 
h.e:..ben en die hun tijd van straf moeten uitdienen. In het Mil
lennium ,.;·orden echter de vernietigden weer lewnd door Kris . 
rus en de heiligen. Dan mogen ze nog eens kiezen e•enals 
.\clam en E va in ·ti Paradijs. Zij die slecht kiezen worden \ OOt 

de rweede maal 'ernietigd (pag. 402) . Indien nu de •ernietigde 
persoon weer le•endig wordt moet er toch iets 'an hem zijn blij
ven bastaan, en niet alleen maar het plan of bestek naar ·r welk 
hij )!emaakt is . _..\.nders is her een antler wezen, dat in zijn pla'.lts 
geschapen wordt>. Hier blijft dus de geest bestaan en dez;:: 
wordt i;,ederom dees. 

E. HET GEBED EEN ILLUSIE. 

H et beroep op Gods hulp rnor onze lichamen is bondsbreuk_, 
;rant ze zijn ten dode ge~·ijd en wij als heiligen gHen alles op 
aar de in ruil >oor heti \OOrrecht om in de loopbaan om de prijs 
der eere te mogen lopen. Bidden rnor stof:felike din.gen is terug
rragen hetgeen we opofferden. In "'The new creation· · lezen 
we bet volgende :- ,,Deze beschouwing 'an bet gebed om aardEe 
dingen zal rnor \elen nieuw zijn. Het zal hun schokken t-e 
\ernemen dat zij .-erkeerd deden. Doch gelijk een •ader soms 
'erkeerde beden in~illigv va.n zijn kind uit lankmoedigheiu, zo 
doet God soms ook meu ons. ::Haar de h-=ilige zou zondigen al.:; 
hij nog om brood bad". pag. 627. 

SLOTSO:Y. 

"f"it het aange>oerde kan men geen andere besluit opmaken . 
- dan dat de voornaamste grondstellingen van de thoosophie terug. 

kere.n in Russell's werken. Er moet dus •erband zijn tusseu 
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beidei-lei beginselen. Dit wrband nu bestaar in bet gemeen
schappelik godsdiensiiig uirgangspunt ontleend a.an de e>olu
t·ie-hypothese. Het is '>mar, dat Russell uitdrukkelik de mecha
niese ernlm;ie verwerpt, maar hij zegt t-0ch ook : "Een theorie is 
er aangaande de schepping (behalve die >an de mens) door een 
eYOlutieproces, \\·aartegen rnj geen ernSt·ig bezwaar bebben. 
Deze theorie neemt aan, dat geen der Yl'!stgest elde soorten oor
spronkelik zo geschapen werden, maar dat zij in een >er >er
leden uit de aarde ont'>\i.kkeld werden, en door geleidelike e>olu
tieproce5sen Yan de ene >orm in de an<lere o>ergingen · · (Pllln 
det eeuwen II) . 

Ook is de ...-eteniging nm de Bruid met de goddelike naruur 
of onsterfelikheid bet ge...-olg van een proces rnn beproe>ingen. 
dat terugwijst op een nolutieproces in God. 

Hi.::ruir is bet duidelik, dat beide Theosophie en Russellis
me op ~cll ~·ortel stoelen, en beider millennium een doel heeft 
n.l. doo~ godsdienstb!e ontw:ikkelin& een b:roedelSChap in een lijlt: 
der heerlikheid te stichten. 

III. MYSTIEKE BEGINSELEN. 

Panth el.5tiese :Hysuiek is de le>ensrichting, waarbij ·le 
mens streen naar onmiCidelike YE:reniging met de godheid. Bij 
haar is God niet de rechte1·, die srraft of genade bernjst, maar 
bet oneindige. De mens is bij haar niet de doem:::chuldige en 
Yetlorene zondaar, maar bet eindige, da.t ...-erlangt naar oplos
sing in h et oneindige. -~lie bewustzijn is >oar haa-r iets godd.eliks,
omdat her geestelik rnn aard is, rn alle stoffelik wezen is ongod
delik, zondig, omdau het de doorwerking van de geest b elet. Hier 
is geen gelooi in een persoo~ God, maar in een onpersoonlik 
iHs, natmu- of wezen, dar omledigd in de schepselen weer t<: 
r ugYerlangt naar 'ereniging met rich zeli. 

Theisriese :.\Iystiek is een le>ensleer, waarbij de ziel \a'l 

een mens •erlangu naar gemeensehap mer een persoonlik God. 
Hct middel daartoe is werel<l>erach :ing en wereldontTluchting 
Het verborgene , imrendige le\en der ziel is het hoogste goeJ.. 
\retell5chap . en kunst, en t ei:eha,-ing nc:rc-n de mens eer >a!l 
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God· af dan naar H em toe. D1t -01ysticisme, dat men in vele 
-rnlse godsdiensten aantreft leidt .-aak t-0t fanatisme ( dweper ij : 

De gezondB m:n t.iek, dndt haar uitdrukking in Ps. 25 vs. 'i; 
Gods -verboren omgang •inden zielen, daar zijn n-ees in \\OOnt" , 
en in Ps. -±2: , .J a., mijn ziel dorst nnar den H .::er .. en in Koll. ~ 
vs. 3: ,,mi.ju leven is met Kri.s tus verborgen in God". H iermea 
wordt becloelcl een o~gang met KristM, die \1.-el \erhoogd is aan 

Gods reehterhand, maar nograns met zijn godheid, genade, ma
jesteit en geest niet 'an zijn gemeente 11-ijkt. Deze gemeenschap 
is echter altijd middelik, want. Hij rnaakt ons Zijn "egen b·~

kend door zijn ·w oord en Geest. E n bij het \ foord is ook bet 
sakrament ingesloten. 

H et aamrekkelike Yan de mystiek is de opwekking rnn he& 
geYoel, die her kn·eekt. De emotieiO (aandoeningc,n _l rnn b.Iijd
schap, clrodheid en n:r'\\ondering, de sentimenten Hn liefde 
en haat bereiken in de mysriek haar toppunt. Daarom zijn nieu
we goclsdienscen er altijd op uir arr.. zich Lle ::\Iystiek roe te eige
nen ah; haar biezonder terrein . E r bestaat geen beter propagan 
damiddel dan op he-r ge.-o el rnn de mens te werken . 

Koos men nu altijd maar de gezonde }Iystiek, dan was heti 
gevaar niet zo groot \ Oor wrleiding, doc-h helaas, '~le propagan
disten hiezen •·oor de pamheistiese mystiek. De onzichtbare we
reld, geesten_ wrborgene meesi:ers, geheime natuurkrachtet> 
warden gezocht. De Buddhistiese godsdienst , de Gnostieh 
dwaalleer aar:s, de dwepencle Duit-se mysroiekeu uit de 16e 
eemv komen bij hen in trek. 

De th.:osophie beschomn de mystiek als een .-oorbereiding 
voor haa1· leer. De ingemjden hebben de E ngelen tot leeraars, 
en .J ezus tot hieropham ( wrklaurder -rnn de geheimen ) . ::\Iaar 
oningewijden hebbeQ. nodig ktrken, temp els, beelden, mits... zij 
erkennen, als leiders hen die weten . :H_Ysrieke middelen noemt 
-~e Besant kleine mysterieen , waardoor de h.inderen i.n h~t 
\"ersr-and "-orden ·rnorbereid op de ~ederinstelling van de grote 
my~terieen . (Esott:ries Christendom pag. 127, 128. 

E ' eneens noemt 1-Ievrouw Biarnt:;ky de spi.rituele mystiek 
Yeredelend en heilig (Key p. 131) . . 



1e. De mystiek v~ Jdhanna Brandt. 

,,De }I:stiek als middel 'an aanraking tussen de onzienlike 
en dt:ze wereld, is -an het begin t-0t het eind de hoofdgedachte 
Ya.n }Iillennium, het doel dat nimmer uit- het oog wrlorc:1 
moet worden" (pag. 14) . Blijkbaar bedoelr. ::'IIillennium ons .-U 
rikaners t e onderwij zen in de kleine mysterieen •an de Theo· 
sophie en tewns ons te berichten hoe de schrijfster een ingew:J 
de is geworden in de grote mysterieen. <le omgang mer. de En
gelen en J ezus. 0Yerzien we dus uit <lit standpunt hare leer . 

. -\. DE KLEIXE .JftSTERIBE~. 

,1. De tempel op Harmony. 

Het gesprek Yan de schrijfster met Je mystit:ke J ezus loot•t 
uii; 011 de aan$chouwing door, haar rnn · een tempel. Zij zag 
een absoluur natuurlik werk, \Cl.waa:kt in een,oud, gebouwd 
nm ongehouwen rots, onaigewerkt Yan pinnen en 'an buiter:. 
H et gebouw n a$ ,·olmaakr rond rot teken n n de onverbroken 
Eenheid. Her •ms e<:n ,,·aar beeld uir de sieren van het hemei 
r ijk et:n hemebo gebouw. Voorts zwernn UodS'-macht en majes
ti!it o\er de tempel ,-an harmon.ie, en neemr die tempel ue 
...-orm a.an van de ::itcr in het Oosten. Het mystieke licht daar
van doorstrualt gelleel Zuid-.-\frika. Voorts belooft Jezus haai: cm 
t.e-rug te komen in ht:erlikheid op Harmony 1pag. J'>-) , 123) . 

Deze rnorstelling is ec hi:er i:heoisofiw. Van een :lid of e~r; 
hemel weet de theosofie niets af. Dood-zijn is een tussenperiode 

tU5..."€!1 twee le\·ens. In het oord van de begeerte lKama-loka) 
moet de mens tijd.:;lik wonen tot louterjng 1::er hij naar de plaats 
nm eeuwige u ede mag opstijgen . Er zijn in de Kama -loka ze
ven afdelingen. u.l. de plaats rnor misdadigers, \OOr on.1..lill~aen . 

voor beschaaiden, •oor denkenden, voor lijdende, \OOr talentvol
le.n en vcor ontwikkelden. De vijide verblijfplaats is een astrale 
(sterachtige plaars. Je hemel in •erstoffeli.h.-te 'ormen. Er wor
de.n astrale tempels en scholen gebouwd, zelfs gemeenten ge".:" 
hfl l• '-~ . Di.:: sc!.u·ijfst er heeft dus een van de beste verblijven uit 
gezoch::: rnor haar rnlk. Kn wat opmerkelik is, de toekomstigc 
astirale rempel is gewijd aan de onveri>Mken Eenheid, da.t is de 
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uaam rnn de godheid bij de theosophen ,,absolute unity" (Key 
pag. 5'i) . Ook i5 deze tempel niet heti hoogste ideaa.l, want n~ 
hen n-ederijk komt de nieuwe hemel en niemYe aarde, h et nieu
we Jeruzalem. pag. 89) . Zo laati de theosophie op de Kama-loka 
volgen tie l )c-,achan met zeven afdelingen, "'·aarvan ner gebieden 
nog vorm bezitten en drie \Ormloos zijn. 

2_: Het sakrament van de onsterfelikheid. (pag. 117). 

H et heilig _\vondmaal noemt de schrijfster het SakrameI!t . 
Tan J ezus dood. De grond.slag daarvan was, dat J ezus ons een 
les wiide leren, dav cle dood moe&t overwon :i ·- WO':'.! r1 door ~D 

meio de dood. J ezus b-uis was ·n voorbeeld hoe wij sten en moeh>ll 
'oor de gerechtigheid en ons le,en moeten opofferen \GOr een 
ideaal. In het :Yiillennium is geen dood meer en daarom wordt 
bet H . A vondmaal afgeschafo. 

Immers de Schrifu zegt, dat het A vondmaal moet gevierd 
worden, totdat Hij kornt" 1 Kor. 11 YS. 26 .. 

Wie heen ooit daarvan gehcord, dat het sakrament des A 
vondmaals dient om ons te leren om te sferven voor de gerecht!.~
heid? Hoe zal iemand die leer afleiden ui;; de woorden van de 
instelling: "Dit is mijn bloed, h'et bloed des Nieuwen Testa
ment.s, hetwel.k voor 'elen ,-ergoten wordt, tot ye:pgeYing de:r zon-
den" l1Iat. :JO 's. 28) ? / 

_.\.ls alles aankomt op het zien en het leren daa.rdoor, dan 
.kan m eu ook maar de roomse mis behouden, die Annie Besant 
dan ook mooier vindt dan onze gereformeerde opvatting >an het 
A vond.m.aal. Maar de Bijbel leert ons, dat niet alleen het zien 
van de tekenen maar bovenal het eten en drinkai de g~onge in 
g emeenschap brengt met de gekruiste Kristus, die n aar het 
vlees in de heme! is ( 1 Kor. 10 en 11). Deze gemeen.schap kom~ 
t-0t stand door de H. Geest, want de Geest is het die leven..-i 
maa.H, het vlees is nien nut. (Joh. 6. vs. 6.3) . 

De herkom.st ' an de sakramentsleer val! Millennium moet 
-dus gezocht warden bij de Theosophie. Deze leert, dat in het 
Avondmaal kracht uitgaat van de wrheerlik-te Kristus en <ht 
€t:Il deel van zijn le.vens magnetIBme zieh \erm engt met het on
.2.:e. (Esoterisch Christ-endom pag. 386) . Het vernjnde materia-



lisme •an de Theosophie komt hierin ufo, dat het sp:reeH van ho
gere m agnetiese invloeden, die de ij le z-0wel als de stoffelike li
chamen aandoen. De dienaar die het _\ rnndmaal uitdeelt is dan 

· het medium (t u....<:senpe.rsoon) door het ma.chtswoord en het 
ma.chtst-eken, dat hij geeft. Het doel van het A rnndmaal is dan 
,,bet zichzelf geven • an het lagere om een deel te zijn van hetho
gere, het opgewn rnn het lichaam als een ~-erh.i:uig •an de afge
scheiden ml om een werktuig te zijn ·rnn de goddelike wil, het . 
s tellen 'an ·s mensen lichamen tot een le\ende, heilige en Gode 
well>ehagelike offerande". (Esot. Cbrist-endom pag. 393) . B ijnq, 
lett.erlik neemt de schrijfster deze leer over door te zeggen da.t 
het doel van het -~ rnnclmaal is om re leren. hoe wij onze leYens. 
moeten opofferen voor een ideaal. (.pag. 11'7) . 

In het rrederijk komt er .echter \erandering in het Sakra
ment of m:rster ie (•erborgenheid) zoals het rroeger heette. 

Het Saham.ent van de onstel'felikheid 'en-angt hier h.et 
sakrament fies doods, dat nu wordt afgeschaft. E r is in dit rijk 
geen dood meer en dus befi0€ft niemand !anger t e leren van J e
zus om te stei·H•n voor een ideaal. :Haar wat moeten de Vrcde
:rijkers dan \\el leren? Ze moeten leren te leven voor de gerech~ 
tigheid. Dus niet \OOr God, ~als de Bijbel leert \an de gelo•ig~ 
afgestor•enen (L ucas 20 •s. 38) . Ook niet zonder zonde. want. 
K.risrus zal weer door een deel • an de rijnen ve.rworpen worden . 
betgeen in strijd i:. met hergeen de Bijbel leert van de eerst-3' 
opstanding , ,zij zullen priesters •an God en •an Kristus zijn 
en zij zullen met hem als koningen heersen -duizen d ja:renn 
(Openb. 20 •s. 6). Zij le•en volgens ~Iillennium ",oor de ge--
rechtigheid" Dit is wat de theowphen noemen "Karma" ,,rle on
geziene--en onbekende wet, die wijs, \erstandelik en rechf;rcla.r
dig elk ge,olg in hal'Dlonies verband bf'ellgt met zijn oo:rzaak: 
H et goede en de harmonie zijn synoniem" (Key pag. 136, 139) . 
In die recht,aardige \\et nu worden de Vrederijken; na hun :rein
carnat·ie onde:rrichu door de kleine myslierieen , >1ant daartoe be
hoort het nieuw uitgeda.chte :;akrament der on~terfolikheid x 
goddelikheid. 

3. WO~J)E.RE_~ EN I'EKB..~. 

De J.Iystiek is rnlgens pag. H 'an Mellc-nnium de eeuwiga 
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toik rnn eeuwige waarheden. De 1eidende hand Gods grijpt te!'
kens in de wereldge_schiedenis, en brengt door wonderen en te
kenen redding, wanneer de nood ten toppunt stijgt·• . De mystie
ken of profeten z.ijn de .-erklaar ders (hierophamen zeggen de
theosophen). van die boodschappen. De ga\en van mystiek ea 
inmitie sluimeren. in ieder mens (pag. 6) , voora1 in vrouwen 
(pag. 127) ; ze bestaan in _de ontplooiing van de· persoonli.khei<l 
en in de eeuwige wrijvi.ng van het omrrikkelde bewustzijn, (pag-
91 ). Het vrederijk brengt· de herleving van die mystieke gaven ;. 
onder leiding van Krist\B als Organisarnr (pag. 91 ) . . Bij som 
migen is <lit het dagelikse licht rnn de heme!, bij anderen zo~!s· 
de verblindende '\\eerlicht-stralen (pag. 9-2) . De inge'Wijden 
zullen dan wonderen verrichten , groter nag dan de \\onde- . 
ren door Jezu.s gedaan (Openb. 6 vs. 9. 

St el deze opvoeding van de geloYigen nu naast die van de-. 
Bijbel. Wat blijkr dan? Dat de Bijbel leert: Het geloo:f is ui~ 
ht gehoor, en her gehoor door het v.-oord Gods. R-0m. 10. H et 
Evangelie is een krncht Gods tot zaligheid door het. geloof". 

(Rom. 1 >S . 16}. 
De sch.rijfster wil dus de Enmgelieprediking n:rdringen 

door nsioen&n en openbaringen, en openbaarl zich dus al5 een 
\·ijandin >an Gods Woord . L.: Bijbel zo::gt;: . .\1 ware het ook. dat 

wij of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, bui
ten hetgeen wij verh:oniligd hebben, ilie zij vervloekt· ' (Gal. l 
\S. ) . De schrijfster kan zich uit deze moelikheid niet redden. 
door te verwijzen naar 2 Kor. 5 \·s.' 7 ,,"ij rrandelen door ge· 
loof en niet door aanschouwen .. , u-ant die aanschouwing gaat 
pas in als wij geopenbaard worden Yoor de rechterstoel van 
Kristus blijkens vs. 10 en deze openbaring stelt zij in een lat.:r
periode, vgl. p-ag. 

B. DE GROTE }fYSTERIEE~. 

1. Een kleine scha.re uitgelezenen wordt eerst >erzameltl 
om met Krisuus in heerlikheid \Veer f:e komen. (pag. 10 B.) De
ze mensen heten filer voorlopers, Bruid, ingewijden (pag. 82.: 
mystieken van de hoogste orde, leraars van de >erborge-nheden. 
Gods, leiders, Zi.j staan onder Kristus, a1s Leidsma.n overal in. 



:alle departementen des leven, als Organiseerder en Vorst. Wat 
..zijn deze ingewijden anders als de grote meesters, de mahat
ma's >an de theosophie , de adepten .an de hoogste orde zoals 
::.\IeTiouw Blavats1.-yze noemt . De Bijbel kent ze niet; 

2. De ru:;ioenen op pag. 96 wrhaald beginnen met Je 
:stem van een onzichtbaar wezen in de nacht. Daarna verschijnt 
een hand. Dan de geest van de kranke moeder. Vervolgens eeL 
>erheven wezen, boodschapper genaamd, dat panorama's' geeft 

{vergezichten), iem.and aans~elt tot beschermengel, extase of 
.zinswrrukking opwekt, gedachten ingeeft, i:erwijl de woor-
den door de persoon zeli worden gevormd en da.t geestesindru.k
ke.n "Van een andere wereld overbrengt op een stoffelik brein. In
-tu.ssen is de ziel veriost van het stoffelik omhulsel en er is gea'l 
.grens aan hare macht. 

Dit alles »ordt o>ertroffi:n door de verschijning van de 
grootmeester van de rnystieken, de groor.ste mysticus die <te 

-wereld ooit gezien heeft, de mystieke Jezus. De
ze begint met ·n grote blunder, i;,ant hij noemt zich met de ei 

genschap rnn God de Vader : ,,Die is en Die i·as en Die komea 
za.l "' . _\ls men Openb. 1 >s. -±, 5 opslaat zal men rien, dat Jezus 
"i!igenschap is: ,,de getromrn getuige, de eer.stgeborene uit de 
dooden, de oversr.e;. Yau de koningen der aarde. " 

D e Vi.sioenen in dit werk zijn daarom te houden >oor mid· 
delen waardoor de mystieke meesters van uit de onzichtbare 
V\-ereld ons leven besturen. Om die boodschappen ingang te 
doen vinden bij het volk zijn ze gestoken in een schijn-bijbels 

:gewaad. 

2e. DE J.IYSTIBK V .A.!.'{ CH. T. RUSSELL. 

De zwakste plaats in her. overigens zo kloek geschreven wer k. 
-.an Russell, is zeker wel het hooidstuk over '·Theosophy" (pag. 
62-l Sew Creation) . Hij.noemn de theosophie in een adem met 

. Chr istian Science, en dair voyance, en besehoui;,t ze als~ list 
V'lfl Satan om door ' ,mind cures'' de aandacht d~r men..cten ai 
te r.rek.ken wm het god.delik plan. Verder >ereenzclvigt hij ~ 

:mystiek met het spiritisme, 't welk zijn grootst.e njand is. led.er 
· .:kan daaruit bemerken, dat de aandacht \ an rle overeenkomst vaa 
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_zijn su:elsel met de theosophie opzettelik wordt afgeleid. 
Theosophie is lett.erlik ,,Gods-\Vijsheid. Ze doet zi~h voor 

ab de hoogste trap van de godsdienst, maar ze mist he f; wezf. •1 
der religie n.l. de lernntle God. Haar l'antJieisrne maakt h aar tot 
--=en >ermenging rnn godsdienst en wijsbegeerte. 

Christian Sci~nce is gelijk de naam zegt: Wetenschap. ?. P. 
·weet, dat stof, zonde, ziekte, dood onwerkelik zijn; hoewel ze 
:zich als werkelikheden voordoen. Ze wi1 de geest cureren of ge
·nezen >an zijn rnrkeerd inzicht. De Bijbel, die door Science op 
de wonderlikste wijze wrdraaid wordt, dient als middel om onze 
geest te genezen. 

Beiden hebben niets met elkaar re maken, n·ant rheoso
'Phie zoekt mys-ti.eke en christian science geestelike en:aringen 

·Op te \,·ekken door allerlei hulpmiddelen. 
De mystiek \an bet RIBsellisme bestaat in de rnlgende din

gen: 

le. De tempel. Volgens .. Kew Creation" pag. 199 \\"Ordi; 
de Kerk God:s mysterie of Yerborgenheid genoemd. Zodra de le 
den voltallig zijn zaJ. de Bruid t ijdens bet millennium beken-1 
worden. Het heidendom en bet zogenaamde Kristendom la<it 
God OYer aan zichzelf. _\lie zorg besteedt Kristus aan de uitver
korenen, die nu nog als Levieten, maar ~traks als priesters zul

len dienen bij het opstandingswerk. _\ls dit werkelik waar is, blijft 
er- op aarde o>er een heerlike broederschap van alle mensen oii
der leiding Yan deze prie;;;ters. Hun geesten -vormen samen de 
terrwel Gods, want zij warden niet ·i; deselike maar ·t geestehl;:tl 
beeld Gods. (pag. 7~), d.i. ziJ warden vergodd~fil.--t. 

Dcze priesters h-eden op als mede-midddaars, al:; •erzoe
ners ill de tempel rnu het menselik geslacht. Zij doen dit werk 
door hun zelfopofiering en hun gebeden, hun gi::estelike toenade
ring tot God. Zij worden in Ta.b.ernacle Sha :ows ,·ergeleken b;i 
.het heilige der heiligen. 

2. HET ALT_-Ll.R DEB. VERZOR'ITI\G. 

Slechts schijnba.ar is ,,~tenement betwe€n God and man" 
1n strijd met de mystieke \erlossin~-leer. Hetgeen .Jezus Y<Y.>r 
-0ns leed bestaat in de eeuwige ,·ernietiging (e•erlasring c1estruc-

, 



tion pag. 466 Atonement) van zijn \lees. H ij zet daardoor de zo 
nen des huizes op <le weg om hun menselike no.tuur ten dodt h 
v;;jden om alzo deel re hijgen aan de goddelike uatuur. Zod:ra dE 

heiligen al hu.n wil, aspiraties en hoop hebben afgelegd (eerstE 
\oorhaugsel) leggen zij het menselik licha.am af (tweede 'our
_hansel) en rnltooien daardoor hun offerande. (Tabernacle Shs
dcws p. 'b). Kristus is dus niets dan een 'oorloper op de loop 
baan om onszell te ontledigen ..-an al her aardse op het alta$1 
>an cle dood, en dii:; is juist wat de nieu"We my;;riek wil. Zij 
tracht naar vereniging \an her. eindige mer het oneind.ige dooz 
rJiddel \an wereld,erachting en "Wereld onrrluchting. 

De kristelike .sakramemen \eranderen bij de Russellieten 
\ an ka1:akrer en "·ord.:n kleine mys;:erieen. 

D e H. Doop \\Ord• in plaars rnn een teken en zegel van de 
afwassing der zonden, bij hen een -onderdompeliug in de d~ 
(nrnieriging) Tan Krisrus. Dir bi:ttken~ . dar onze 1~1en,,,elike 

ITTJ. in de wil ;-an Kristus opgaali. Voor God zijn wij gedoopt.,:,n 
geen m<:nselike "ezens meer maar geestelike. (X ew Creation 
Study X 1. 

H t:t H .. ixondmaal wordr in plaars rnn een teken e :1 zegel 
van de gemeenschap ruet cle gekruisre :Kristu; een teken >an 

df: breking oi opofiering mu de gehele L1 ii ab dee! .-.m de offe
rande .-an Kri.srus. (~,-ew Creation Study Xl ) . 

SLOTSO:iI. 

De nieu\11:: schepselen rnn wie Russell spreekt behoren fe1-
t:elik niet meer rhuis op aarJe. De on\olma.a1.iilleden Yan het 
vlees ge\en de geesi; een Yerkeerde kleur en rukken hem uit zijn 
evenwieht . . illeen door de goddelike ~il houdt hij zich sraande. 
(l'iew Creation pag. 515) . Dit is de eeuwen oude taai van de 
mystiek die reeds bij de Gnosri.:ken in de Kerk begonnen is en 
door de duitse mystieken zoals Eckart. Ruys-broek e.a. js • oort
gezet. 

De Bijbel kent deze leer niet, hoezeer oak tal -.an ti:kst t'n 
daan-oor aangehaald worden. Ze rnngt aan mer. Ir .lt>-n b,·giun.= 



:Schiep God de hemel en de aarde. Ze beschrijfr alom de vrij
. . making niet de >ernieti.:,aing •an bet onder de vToek der zonde 

.:uchter.d schepsel. En zij eindigt met een be ·chr;jving rnn de 
.nieuwe aarde. Niet de stof is de njand van de kristen, zoals d.: 
:nystiek wil, maar de zonde. Deze nu is 'Volgens de H. Schrift 
een richuing ,.an de wil tot ·djandschap uegen God. In de we
dergeboort"! wordt de wi1 omgebogen en in beginsel onzondig 
(>gL Hom. 8 >s . 7 ; 1 Joh. 3 >s. 9) . Intussen werhii Gods ge
mene ~!wide tot stuiting van de zonde, want de Heilige Geest 
is rte we<lerhouder >an de ..:Uitichrist. 

J eZll.s oidt voor de Zijnen niet om wegneming nit de wereld, 
maru'.' or.-, bewaring >an den boze. Hij wil dat wij 't zij we eteil 
of d.!'inken of iets anders d-0€Il, bet .al verricbte.n ter eere Gods. 
(1 Kor. LO >s. 31) Alie scbepsel Gods is goed met dankzeggin~; 
genomen 7;Jnde, en er is niets >erwerpeliks. 

In rilaats .-an t-Ot wereld>eracbting spoort Kristus ons aan 
tot wereldoverwinning, want I Joh. 5 >S. 4 zegt Hij: Al wau 

11it God geboren is, overwint de wereld. 

3. DE MYSTIEK V Ai~ DE ..ll)VENTISTEN. 

Deze r icbting neemt· samen met de gereformeerden posi~ie 
tegen de theosophie. De •ereniging >an al de godsdiensten -van 
het mensdom zou zijn een >er\Ulling >an Openb. 13 vs. 11-18 
zeggen de Adventistiese trah-taten. Hun mystiek komt echter nit 
in a.ndere dingen: 

l e. In de op-rntting van de H. Schrift. Zij onderscheiden de 
gee.st en de letter des Bijbels. Ieder kind van God heeft vol 
gens hen onfeilbare inge'ri.ng des Geestes en de ga >e om de 
Schriit nit te leggen. Zij die de Geest hebben staan dus }loven 
de Bijbel. De mysr:iek besc.houwt het geschre.-e.n woord als. eeu 
middel rnor ~ersi;beginnenden, de ingewijden verheffen zich 
daarbo>en. - · 

~e. In de oprnning van de H. Doop. Zij leggen meer de 
nadruk op de daad van de mens, diezieh laat dopen, dan op he~ 
'tlerk des H. Geestes in de . doop. Op die wijze wordt de doop 
een middel om zekere geest-es gaven machtig te worden. Zij die 

de G-eestesdoop hebben onr.vangen pronki::n wet allerlei gaven, di-:: 



oningewijden niet hebben. Dit wil ook de mystiek, een keurben
de rnder de men.sen, die indringt iJLde onzichtbare dingen 

3e. In het streven naar wonderen. De ga.ve der
talen, de uitlegging der talen , der gezondma.ki.ng, der
profetie,- der gezichten oi vwoenen zijn her. hoogste 

. dvel dat deze brooders najagen. De Schrift leert ons om t~ ij-
veren naar de gave der liefde, de uitnemender weg van 1 Kori::
the 13. Elders is het tijdelik kara1.i:er .-an de biezondere ga.ve.u., 
O\·ertuigend aangetoond. Hier zij het voldoende er op gewezen. 
te hebben, dat de rninru;hting \an het kerkelik le.-en in \erband 
srnat met de mystieke aanleg nn deze richting. 

H et woord bren,,,ot ons in gemeenschap met de _\postelen en. 
profeten en door hen met Kristus tl Joh . 1 vs. 3) en den Vader_ 
Geen enkele Geestesgave mag met het onfeilhare Woord vau. 
God op een lijn gesteld worclen. De gemeenscha.p der heiligen. 
verplicht de Schriftuitlegger om rekening te houden met de op 
vatting van de Vaderen aangaande Gods Woord. (Efeze 3 \S_ 

18). Het laatst.e bevel van Kristus bindt de gemeeme aan de, 
oorspronkelike instelling der Sak:ramenten a.ls tekm1en en ze
gelen van de gerechtigheid des geloofs . (Romeinen 4 vs . 11) . 
_ 'Hiermede is de tegenstelling ( amit.hese) tussen de mystieke
dromers van een millennium en de gereformeerde op,atting van 
de \Oleindiging der eeuwen geformuleerd. 

Op biezondere dwalingen van de RU£Sellieten en Adventisten. 
gaan wij tans niet in, omdat deze minder bE:kend zijn bij J:!et 
Afrikaan:se \olk. Jl!een rust nog de plicht op ons om de Bood
schap aan het .. :Hrikaanse rnlk door ,,~Iillennium" , die bij dui
zenden in ons land verspreid wordt nader te kritiseren rnn Bii . 
bels standpunt. De eere Gods en het heil -van de medemens ma
ken deze plicht dringend noodzakelik. 

IY. · ENIGE BIEZONDERE DWALINGEN 

VAN ,,MILLENNIUM". 

1. HET BEGRIJ? DE.R OPE.N13ARING. 

}Ii!lennium begint met het verh.aal van zeven v1s1oene11_ 

Lit een formeel oogpunt beschouwd zal een ieder m-0eten erke•l-
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nen, tlat <le taferelen uit de Kerkgeschiedenis met m eesterlike
hand geschre.en zijn. Toch zijn deze verhalen, aan het hoofd 
van de • oorspelling de wereld ingezonden, niet zo on...~huldig als.. 
ze op 't eerste oog wel lijken. J a, h2t- smar·t mij om het ta· 
zeggen, zij behelzen m .i. een van de felste aanvallen op de B1j· 
bel, die er in de jongst e tijden gemaakt zijn. Al de eigenschap
}:len der H. Schrili, die de kristelike kerk in de loop der eeu· 
wen hee~ aangenomen, ook de goddelike, onfeilbare ingenng: 
door de Heilige Geest worden in :\Iillennium gelochend. Met 
welk doel? Om de schrijfster als orgaan van de Godsopenbaring. 
een plaats te geven naast de A.posel P aulus zodau hare onfeil· 
baarheid ,-an t e ·voren gewaa.rborgd iE. Paulus, Constan tijn, H e-. 
k n a, Peter ,-an A.miens, Bartholomeus, Nicolaas •an Basel. Je 
anne d 'Arc en Johanna Brandt '\\Ord en als mystieken op eea 
lijn gest.eld. Er is geen uitwrkoren rnlk, dat bo•en anderen b-= 
Yoorrechi; is, maar de vreemde mystieke verschijnselen kom.,.~ 
rnor in alle geslacht<:n en ten alle t ijde . (pag. 15). De Bijbel en. 
ie overle,ering (tradirie)) de goddelike openbaring des H . Gees
tes en de droombeelden van feilbare mensen of geschiedschrij. 
\ers, worden hier zonder omwegen op een lijr_ gesteld. 

Ten einde deze knoop te ontwarren, zullen we eerst de 02 

n ou wbaarheid \Sn de kerkhi6toriese feiten onderzoeken ell 
eaa.rna deze vergelijken met h et onfeilbare Woord Gods. 

A. ONBE'IR.O"CWB_.\.RE OVERLEVERITG. 

1e. Constantijn de grote. 

Volgen.s ,,J.Iillenni um., z.ag <leze keizer terwijl zijn leg =r
;tond tegeno>er dat •an 1Iaxentius een licht kruis op de zon en 
caarnaasti de woorden: ,,In hoc signo >inces. ·· In de nachti da~P. 

)p \erscheen Kri.stus zeif a.ari ht:m, eu >erzekerde hem >a':".. 

de overwinning als hij het kruis tot zijn Y<:ldteken maakr.o. 
:pag. 32) .· • 

Dit \erhaal is ontleend aan Eusebius rnn Caesarea I, 28vr. 
E.e-; voorral ge..."Chiedde echter niet de a•ond vc'-or de slag, ma9.:-
n Gallie, E:n het opschrift n n het kruis was in ·r gr ieks . ,e11 
out-00i nikai" , niet in "t iatijn. Een andere bron uit die tijd ,,ci .... 
lood rnn beroemde perEonen ·' van L act antius, lwofdstu k .i:.. 
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verhaalt. dat Constantij_µ uh; politieke oogmerken de zijde van 
d '.! bis·-choppen koos. In een drooru zag hij roe >oordelig htt 
zou zijn om het kruis dat de bisschoppen choegen "coeleste sig 
nUI:1 ., (het hemels teken) op de sc1iilden -rnn zijn soldat.en te 

.zetten. Deze naam heeft aanleiding gegeven tot het verzi..nsel 
van Eusebius, dat de keize.r het teken des kruises aan de he 
lll6l gezien had. Als men nu weet, dat Constantijn op ziju 

.munten op de ene kant Kristus en op de ande.re de zonnegoi 
gra·.-eerde, en _ dat hij -.erregaand wreed en onzedelik was, zal 

men zeke.r Lactantius geio>en boven Eusebius. De ve.rscht] 
ning van Kristos aan Constantijn evenals aan P aulus rust in 

ieder ge-.al op zeer onbetrouwbare overle,eringen. 

2e Keizerin Helena. 

Volgens " :Millennium" heeft Helena door rniddel van een 
-gezicht het kruis rnn Krishis ontdekt op GDlgotha. De schrijf

:Ster deelt echte.r zelve mede, dat er geen bewijz,en bestaan va.!.l 
de-ze gebeu.rtenis, evenmin als >an de omdekking van het heilige 

graf door een goddelik gezicht. De waarheid is dat \olgeru; -de 
"doctrina Addei pag. '.).-).5 de gem~n van Keizer Claudius het 
kruis in 't jaar 60 moet hebben gernnden. Eerst ten tijde rnn 
Cyrillus, bisscbop >an Jeruzalem, einde. 4e eeuw, toen stukkeo. 

-van het kruis overal Yerhandeld werden heeft men de roem va:l 
de kruis>inding overgediag~n op keizerin Helena. Zij kan dus 

.onmogelik als een orgaan of insrrumem van d.: openbaring vau 

Jezus K.ristus beschouwd worden. H et handschrift wafiluit 
her •erbaal geput is, dagtekent uit de negende eeuw, en is het 
-werk Yan monniken. 

3e Peter van Amiens. 

Deze kluizenaar onni.ng rnlg.:ns ,,J.Iillenniom" een verschij
niTig >an Kristus zelf, die hem aanspoorde de mensen op t~ 
roepen tm; een kruistocht. Hij beloofde aan alien die ·aeelna
men aan de tocht naar bet heilige land op last 'an pans Urban.us 
II een voile aflaat rnn zonden en het eeuwige leven hierna-
maals. Hij snelde met 100,000 man het eigenlike leger rnor 
uit en doodde in de Rijngewesten 12,000 Joden, maar werd door 



het zwaa.rd >an de H ongaren zozeer getuchtigd, dat el' >an zijn 
leger maar weinig overbleef. Godiried van Bouillon maah.-ta 
de eerste kruistocht tot een sukses, gelijk Lrbanus als pa.us op 

het concilie van Clermont er de stoat aan ga.f. Moet Ir.en du.s 
letten op de gevolgen , gelijk de schrijfster op p ag. 15 aanbe-
>eelt, zo kan men Peta- van A.miens' 'erhaal van Kristus >er
schijning moeilik aannemen, want hij feilde. Paulus, de apos
tel, bracht niet honderd duizend mensen op een dwaalspoor ge· 
lij.k deze dweper. 

~. Bartholomeus, 
de kruisrnder , "l\Ordt algemeen als een bedrieger gebrandmer1.-t. 
Door bedrog gaf hij voor de lall5 waarmee de R eiland "l\as doo!"
st-0ken gernnden te hebben. _\an die lans schreef hij grot-c 
to,erkracht toe en dit bracht het kruis leger in verrukking. 't 

Ge,olg van die t-O\erij was een bestorming van J eruzalem en 
een bloedbad wa.arbij 4:0,000 men.sen om 't leven i.-wa.men. 
Beide de historie en de gernlgen veroordelen deze man als on
we.ardig om in een adem me~ de apostel Paulus genoemd :.e 
word en. 

5e. Nicdla.as ¥an Buel. 
Deze mysticus werd in een visioen door Kristus vermaand 

om afst.and te doen van een rijke bruid en monnik t.e worden. 
Hij -was de leermeester >an J ohannes Taule~, en wordt door 
}fillennium een voorloper van de Reformatie genoemd. !lij 
was meer Pantheist dan K:risten. Ziehier enige van de leerstel
lingen onleend aan tie grondlegger van de Duit.se }fystiek, 
~eester .Eccari. , ;God is het algemene wezen van de biezond~ 
re din.gen. God als het goede m0€st zich noodwendig uitstor 
ten in zijn werken. De wereld is eeuwig E:Venals God, want 
zodra God was, was-00k de -wereld geschapen. D e schepping is 
niet onderscheiden van de geboorte >an Goll de Zoon ~ her. 
\Yoord Gods. De ziel des men...<:en is het kinderbed >an de 
godheid. Ze wordc in ons geboren door boete, lijdelikheid en 
:'anschouwing .. , 

l-it deze stellingen blijkt duidelik, da.t de Duitse :Yiys t ieken 
>ija.ndig st.aan tegenover de H. Schriit, die streng God en de 



S chepping, Kristus en de ziel onderscheidt. Hoe kunnen zul
ke dwaalleeraars, en Nicolaas rnn Bazel was een van hen, zi~ 
beroemen op een persoonli.ke •erschijning \&n Kristos? Hii 
kan Zichzel.£ niet ~rlochenen, zegt de Schrift (2 Tim. 2 •s. 13). 
En dat zou Hij doen als H ij zulke dwaalleeraars aanmoedigda
door zijn peI"EOOnlike verschijning. 

6. Jeanne _d' A!c. 

Hier hebben we niet te doen met een •erschijning van 
Krisrus, rnaar met OO\enaardse stem.men . J eanne de lelie va.u. 
Fra..nkrijk, schreef die toe l!an drie roomse heiligen, n.l. Catha
r ina, )fargarieta en )fichael, die haar bevalen om haar lan.i 
te redden. Deze st.emmen rnrtonen .-eel overeenkom.st ~t d ;t7 

" ·elke de Kerkva-0.er Augustinus hoorde : Neem en lees waarop
hij Rom. 13 vs. 14 las "doet aan de Heare Jezus Kristus ell 

verzorg het \lees niet tot begeerlikheden," een woord dat het 
licht der genade in zijn ziel deed opgaan. (Confess. book VIII 
parr. 10--12) . Zulke stemmen \alien onder de waarschuwi..ngeo., 
die God een oi tweemaal geefi: door dromen, gezichten, krank
heden en waarop de mens gewoonlik niet let. 

Dit zijn geen openbaringen a.an de wereld, maar vermanF1-
gen rnn God om op ons le-en of dat >an onze >erwanten acht. 
te ge>en en God te n-ezen. (>gl. Gen. 20 \S. 3; 28 >s. 12; J oh. 
3-3 vs. 14 tot 30 en de 1.--anttekening op die >ersen ) . We behoe
ven bij Jeanne d'Arc rnlgens de Bijbel dus niet te denken aa.u 
opgewonden ·rnrbeelding, noch aan krankzinnigheid, want z~ 

kan zecr wel een waarschuwing rnn God voor haar koning hebb-. 11 
ont.,-arrgen. Haar oijgeloof en haar ja.mmerlik einde zijn ' t gevolg
Yan hare <lwa.asheid, om haar !even door stem.men te laten lei.. 
den in plaats •an door het levende woord van God, gelijk A.u
gusuinus deed. Immers gebruikt God ook h-wade Engelen i.u 
zijn dien5 en deze maken >an ori'.ze redding een >alstrik om ons. 
te verzoeken. (b. \. bij Gideon) . 

SLOT SOM. 

De zeYen mystieken zijn geen geed gezelschap >oor de 
schrijfter. Sommige rnn deze zijn ·t rnorwei:p rnn fabels. 
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andere zijn misJeiders rnn hun mede mensen, nog 
andere zijn zeli verleid door een va.J:se wetenschap of stemmen. 
Zij beschouwt hen in ~n vals licht . Voortgezette studie z~1l 

haar hieromtrent o•ertuigen. 
Wat we echter hier in haar •eroordelen is, d,at zij de _.\pos

tel Paulus, die een orgaan was \an de Godsopenbaring, op ee:.-i 
lijn plaatst met bedriegers en misleidden. 

B. DE GESCirrEDE~"-IS VA..~ HET KRISTEXDO}L 

Ogenschijnlik heeft de indeling .an de Kerkgeschiederus, 
die 1Iillennium ons geeft, niets te maken met de daarop vol
gende \OOrspellmg. Bezien we haar echter wat nader zo 
bemerken we aanstonili; . dat ze beheerst· wordt door een hoger 
beginsel, <lat de \OOtspelling in een biezonder licht plaatst. ..De 
indeling is zodarug ge,ormd, clat elk t ijdperk twee namen ont-
vaogt, die we hier lat~n wlgen. -. 

1. De 1Iartelaars of de }Iystiek. 
2. Constantijn de g:rote of de Yoorspoed . 
3. H et kloosterle•en of <le Geest. 
4. De kruistochten of het zwasrd. 
5. D e hervorming of het geloof. 
6. D e re>olutie of de rede. 
7. D e zending of de dienstoaarheid. 

H et beste tijdperk der hi£t-0rie is blijkbaa.r hier de eeuw der 
manelaren, die rechrstreeks met Krisrus gemeenschap hadden. 
De Scheidsmuren russen God en de mens nelen als van ze!f 
weg. 1Iystiek is de aanra.king .-an het oneindige en het ein 
dige, en dit kontakt is in <lit boek de hoofdzaak. De tege1> 
Stelling \an zonde en genade, die in. de Bijbel de hoofd zaak 
1s, betekent hier niets. De geschiedenis \an elk tijdperk •an di: 
Kerk wordt-beoordeeld naar de waarde die ze hi:eft \OOr de 
:n:ystieke gemeen.schap· met God. Door de uitwendige voor
;poed der Kerk •erdween de }Iysriek in hei; tweede tijdperk ui;; 
let publieke le>en. In het derde tijdvak treh-t de ~Iystiek zich 
re.rug acht~r de kloostermuren . Daarna doet de }Iystiek een 
paging om het verloren terrein re herwinn.en door de kruistoch
cen, maar deze loopt in het vierde tijdperk uit op de macht vau 
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protesteerdel'$, \\ant deze offeren zich op ·rnor- een ideaal. " 
(Pag. 92, 93). 

Bij zulk een opvatting is het niei:: te \erm)nderen, dat de 
schrijfster in haar o\erzicht zich weinig bekommert om de I-ai

ding des H . Ge~t.es in de Kerk 'llaarvan Jezus :Kristus het H oof<t 
is. V oor haar bestaat alleen. de Mystieke kennis, die geen fouten 

·kan ~aken, en daarom beschrijit zij alleen de m eerdere of min
dere beoe£ening daarvan door de ingewijdcn in de loop der his
torie. 

Hier gaapt dus een 'llijde kloof tussen de Bijbel en 1Iill~11-
nium. Volgens de Bijbel is de Kerk het lichaam, het hui:sgezin 
rnn .Jezus ru-isrus, een piha.r, en Yastigheid der waarheid, een 
heilige n:rgadering der '\\fil'e christ-gelorigen. lEfeze l en 2 , 
l Tim. 2 ) . De poorten der hel zullen zijn gemeente n.ie-i; o>er
weldigen, heeft Hij gezegd. Daa.rom moet de beoefenaar V2.11 

de kerkge.;;chiedenis uit liefde tot Kri.stus nagaan haar stichting, 
haar uitbreiding ~zending), ha.ar- inwendige toestand (leer en 
leven) haar strijd tegen Ju-aalleer ( seh-t.en) _haar onderdruk
king l n·rrolgingen), haar in.rich ting ( eredienst) en h aar bestuur 
tkerkrecht). Ieder wedergeborene is krachr.enS" zijne hemeLe 
roeping een geboren lid Yan <leze Kerk en een huisgenoot God&. 
Da.arom is het zijn plicht _om de Kerk zuiver te openharen in de 
wereld. . ,Indien iemand tot ulieden komt- en deze ieer nie-t 
bren,,ot, on~angt hem niet in hnis en zegt tot hem niet, zijt ge
groet, want die tot, Hem zegf, zijt gegroet, die heeit gemeen
schap a.an zifn boze werken .. (2 Joh<?nnes, n. 10 en 11) . ,,Een 
kE>tters mens, verwerpt, na de eerste en tweede vermaning. " 
(Titus 3 , v:>. 10). De Bijbel leert ons Ju.s iets anders dan 'er
draagzaamheid jegen5 idealist<:n , en a.f.keer van dogma's die de 
geestelike onrwikkeling bek:mmeren. W anneer ,-alse leerafil'.s 
en opziener;s een Kerk >erdeITen, zo verplicht de Bijbel ons om 
hen aan de t!rnn o>er te gewn tot >erderf des •leeses opdat d~ 
geest behouden mag worden in de dag des Heeren Jezus. (1 Ko.: 
5, \S. 5). Om bij de Kerk rnn Kristus· re blijven, moeten w:ij 
ab Kristenen ons aL<:<:heiden van valse besturen, en andere ;n 
hun plaats stellen, gelijk de _-\.postel Johannes Joet (3 Johannes) 
met; Diotrefes. Deze J.>oodschap >an de schrijfstef om verdraag-
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zaam te zijn, en zijn K erk niet te >erlaten is dus t egen de Hci-
lige Schri.ft en in hoge mat e misleidend. · 

C. DE GODDELIKHEID VAN DE HEILIGE :::lCRRIFT. 

B evreffende diu ondern-erp leerr· :'.\Iillennium de >olgende 
kenerijen 

ie. Het toe~t. 

De schrijfster stelt boven de Bijbel de mea.selike ken.nis et: 
t:rYaring. , ,Elk gelovige heeft al.reeds de wonderen van Ond en 
Nieuw Testament herhaaldelik o>erwogen , en getoetst aan 
eigen ervaring, - pereoonlike kennis of onkunde" . 
(pag. 16) . Zij laa.t J ezus tot haar zeggen ,,Ik zal 'eel__p.1oeta 
om•erwerpen war; Ik de laatste illaa.l tot stand gebracht heb. 
toen Ik de strijd tegen de Dood heb geopend" (p ag. 117) . El
ders wordt geleerd, dar; 1Iystieke openbaring nier zo zelden _ 
voorkomu als men wel denkt (pag. 91) en dati men door per
soonlike ervaring "Weet, dat zulke wonderen mogelik zijn (pag. 
15) . En van de ongelonge heet het: ,,Door het >erstand zal hij 
overtUigd woraen van dingen, die hij door de sluimerende ga
ven van mystiek en intuitie niet kan begrijpen" (pag. 16) . & 
zijn >olgens }.fillennium drie irappen van geestelike ontwik
keling: 

1. Ge!oof, het ..:\, B, C van ' t geestelike leven, een sprong 
in de duistemis, in strijd met de gave des verstands. 

2. Ervaring, de weg tot het weten. door OllloO'!lllg met En
gelen en Kristus zelf. 

3. Kenn.is, verstandelike omwikkeling, die hoger staa.r; d.an 
blind geloof, en onvergankelik is en bestaat in verborgenheden 
'OOr de ingewijden (pag. 139, 140). 

Om her; onderscheid nm. de B ijbel en Millennium. recht w 
gevoelen s-r;elle men tegenover deze uit:Epraken de wijze waarop 
Jezus zelf het Oude Testament erkende ala het . Ollfeilbimt 
\\ooord Gods. Jezus uit.spra.ken zijn de-ze: 

Joh. 10 vs. 3-5. De Sdbmt kan niet gebroken worden. 
Mat. 21 vs. ~ Heht gij ooit gelezen in de Schlfften. 
Joh. 15 vs. 25. Wat geschreven is in h un Wet. (Ps. 35, 69). 

• 
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.Joh. 6 vs. 45. Er is geschreven in de Plofeten (Jes. 54). 
L ucas 16 vs_ 17_ Het is lichtei: dat heme! en aarde voorbij

gaan dan <lat een tittel der wet \alle. 
J,ucas 12 vs. 44. Dat het alles moest vervuld worden, w11f; 

van :Ylij geschreven is in de Wet van Mozes, de Profeten eri 

Psalm en. 
Vaa.k wordt· }fat. 5 \S. 21--45 aangehaald ten bewijze, dat 

J ezus ltet Oude Testament niet geheel aanvaardde. Gezonde 
uitlegging komt echt.er tot deze slotsom 

a. Dat hier als van de oude woorden worden opgegeven, die 
niet in het Oude Test. staan b .v. vs. 43, 21. 

h. Dat Jezus alleen de verkeerde uitlegging van de Rabbij 
'.. nen weerlegt,- vgl. vs. 20. 

c. Da.11 .JeZU£' uitlegging van de wet in hoofdzaak reeds in 
het Oude Test. voorkomt, b.v. vs. 28 vgl. Job 31 YS. 1 en Psalm 
119 vs_ 37. 

Het feit dat de schrijfster van l\!Iillennium ervaring en ken.
ills van ingewijden stelt boven het kinderlik geloof aan de R. 
Schrift, is een bewijs, dat zij de rede stelt boven de openbaring, 
en het verstand macht geeh om als rechter te ~tten en Gods 
W oord te toetsen. 

2. Feilbare inspira.tie (ingeving). 
Lit pag. 16 zou men l-unnen opmaken, dat de schrijfster de 

goddelike inspiratie des Bijbels erkent. Immers zij berispt de 
ongelo•igen wegens de >erwerping rnn de Inspira.tie. Men howfa 
echter in het oog, dat er drieerlei inspiratie is: 

• a.. De algemene, b. v. in de kunst. E:xod. 31 vs. 3. 
b. De oiezondere, b .v. in de wedergeborene. 1 Joh. 2 vs. 20. 

c. De onfeilbare in de gewijde schrijvers. 2 Tim. 3 vs. 16. 
Daze derde soort van in£piratie bezit rnlgens de schrijfster 

alleen de mysticus. Immers zij zegt.: ,,De mystieke kennis di"' 
geen fouten kan ma.ken zal van zel.h. volgen op de eerste grot&, 
stap nm geiioorzaamheid en gerrouwheid aan de ·St<?m van h etL 
gewet.en." (pag. 93) . .Maar de Bijbel bevat feilbare inspiratie, 
naast onfeilbare woorden Gods, want J ezus ze.gt, dat Hij veel 
moet omverwerpen van lang geve6tigde illi-tellin.gen. (pag. 117). 
J a zelis de ongelovige, die de Bijbel niet als de waarheid d.i. 
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leeft, zal zonder vrees Kristus als Rechter tegemoet ga.an en 
Hem herkennen (pag. 13&) . 

Rieruit kait men zien dat· rnlgens ~Iillennium qe mens boveu 
be Bij bel st-ila.t, zodat hij zelf kan bepalen welke delen hij al& 
geinspireerd en welke delen hij als feilba.a:r beschouwt, als hi} 
slechts behoort tot de onfeilbare mystieken. De leer dat al cle 
Schrift \&ll God is ingegeven is tijdelik goed voor de oningewij- ' 
den. ,,Maa.r er be5taat geen zooelike dwang. Vrijwillig kieze ee:i: 
ieder. Daartoe heeft God de stem van het geweten in oru:; bin
nen...q;e geschapen" . (pag 136) 

Tegenover deze dwaling wijzen wij op het rnorbeeld van cle
profet€n en de apostelen, die on rnorwaardelik bogen rnor Gods. 
\Yoord, gelijk blij19; o.a. 

Jesaja 8 vs. m ,,Tot de Wet en tot het Getuigenis (zal men. 
gaan) ; zo zij niet spreken nam· dit woord het zal zijn <lat zi} -
geen da.geraad zullen hebb€n. " 

1 Johannes 2 \S . 5 : ,,:Jfaar zo wie zijn woord bev.·aart., in. 
die is waarlik de liefde Gods 'olmaakt geworden ; hieraan ken
nen ~ij ciat \iij in hem zijn." 

3e. De ongenoegzaamheid del' H. Schrift. 
Deze ket.erij leert }fiilennium op pa.g. 8 reeds, waar staat.:

,,Goddelike openbaring is even goed mogelik in onze tijd, ak 
2000 jaar geleden". Het ontstaan der E. Schrift d.an.ken we aau 
het feit ,,dat rijdens J ezus omwandeling de hoog-geestelike a,t 
mosfeer doortrokken was met mystiek. (pag. 21) . 't Zelfde was.. 
e<::hter ook het geval in de dagen van het monnikenwezen, er~ I 

daardoor bereikten de mon.niken hoogten .-an goddelikheid (pag. 
48) Zij deden wonderen, -gena.zen de kranken en hadden .ie
gave der profetie. (pag. 50). 

De geheimen van de onzienlike wereld worden niet ontsh· 
ten door Gods Woord maar \Olgens }Iillennium: ,,door intuitio· • 
(aa.n..c:chouwing) die in rrouwen zoveel iijner ontwikkeld is dan
in rna.nnen, de intuitie wa.a.rdoor de geheimen van de onzienlik.:
weield alleen berei1..-t kunne.n worden. De geschiedenis bewijst. 
ans, <lat er nooit een tijdperk was zonder goddelike openha:rin~ 
gen" . (pag. 127) . 
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Raadplegen wij <le Bijbel, dan:- zien wij dati hij zelf alorr. 
.Zijn genoegzaamheid leert, en _dat met Zijn openbaring alls 
-0penbaring rnor goed is afgesloten. 

Jezus leert dat Hij Zelf de laat-ste en hoogst~ openba
.ring Gofil is. Hij heeft ons de Vader verkla.ard. Door H eru 
heeft God tot ons gesproken, Hij is de hoogste, de enige pro
feet en leera.ar der kerk. l-Joh. 1 vs. 18 ; 17 .-s. 4, 6; Hebreen 1 

•s. 1 ; Handel. 3 vs. 22, 23) . De H eilige Geest openbaart geen 
nieuwe leer, maar neemt het alles uit Kristus (.Joh. 16 vs. 14) . 
De apostele.ri zijn enkel J ezus getuigen . Door hun woord gelo,e;i 
we in KristIB en hebben ..-e gemeenschap met God. (Joh. 17 
vs. 20 ; 1 Joh. 1. vs. 3) . En deze getuigen waren de laa.tste 3..
postelen blijkens 1 Korinthe 4 vs. 9. Er zijn geen nieuwe or-

_ganen -can de Godsopenbaring na hen opgestaan. En wat de pro
feliie betreft: steltt de schrijfster zich bloot aan het vonnis va 1 

Openbaring 22 rrs. 18 , ,Indien iem.and tot deze dingen toe doet 
God zal over hem toed.Oen. de plagen, dje in dit boek gesomeven 
zijn ." 

2.- DE PERSOO~ V.-\..!.."\T JEZliS KRISTFS. 

L w J ezus is niet mijn J ezus. H et beeld door u van Hem 
onmorpen is nier herzelfde a.ls da& zich in het geestelik oog n.:i 
mij en de meest~ Krist-en.en afspiegelr-. Zo sprak ik bij mij ze!f 
onder 't; lezen van dit boek .Dit is een •an de voornaamste re 
denen waarom ik tegen ,,~Iillennium" moet protest aantekene~, 

,en mijn medekristenen ~artegen waarschuwen. 

A. JEZUS VOIJ)OIDL.'iG . 

.Yiisschien is-iien de schrijfster ontgaan, dat zij de voldoeiring 
•an K.ristus voor de zonden zijns rnlks looch.ent. Het is niet %Il 

te nemen, dat z.ij daa:raan niet gelooft. Ons publiek heeft: ecb.ter 
niet te maken met haar pen;oonlik geloof, maar met hetgeen ge-

-sohreven staat. Dit geschreven woord nu kan velen op een dwaal
.spoor brengen. Wat zegt het? ,,Door 1Iijn voorbeeld aan heti 
Kruis heh Ik ( .J ezus) het men...c::dom geleerd hoe rij moeten 
sterven >oor de gerec-h tigheid en hun !even opof:feren voor ee.i 

ideaal (pag. 117). Jezus heeft ons geleerd hoo wij moeten stef... 
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"Yen, om ons vlees en bloed op te offeren YOOP idealen, -YOOP ge-..._ 
:rechttgheid. (pag_ 13, 14). Daa.l is geen and~re weg teP 7.alig,,.. 
.heid dan de lonteringsweg, .:WaaPOP KI>istus ons is Yoopgegaan. 
(pag. 139). 

KHstus was de eerste om een intemationale godsdienst te 
Sticht.en (pag. 70) . Hij is genie, org~er. YOS. (pag 91) _ 
KPistns was het grote voo.rbeeld Yan zijn discipelen in den dood 
zowel als in het 'leven. Hij was de eerste grote kristelike maPte
Jaar ,ai na K.?istns was de eel'Ste maptelaap Yan de kerk ,,Stefa-
nus". lPag. 9-)) . Beide st~ op een lijn. · 

Wat antwoorden we hierop? 

l e. Deze ieer, dat Jezus ons een -rnorbeeld heen nagelaten 
!S bijbels. Doch daaraan gaat iet.s rnoraf. Die zegt; dat hij in 
K.risrus blijft, llie moet ook z.:lf alzo wandelen, gelijk Hij ge
wandeld heeft. 1. Joh. 2 \'S. 6. Yanwaar ontstaai; heti blijven ia 
Hem'! 

Objekt.ief moet <laaraan Yoorafgaan de YolJoening rnor onze 
zonden. 

Zondaar isl Jezus nooit geweest. Dat kon Hij niet zijn, 
\Vant Hij was Gods Zoon. :tlaar Hij is ·rnor on.s tot zonde ge 
maa.kt. Hij heeft; de toorn Gods gedragen i;egen de zonde va::1 
het ganse menselik geslacht. De straf die ons de n:ede aan
brengli was op Hem. -l2 Kor. 0 vs. 21 ; Jes. 53 vs. 5). De H. 
&hrif"t; noemt ·Hem de twede .!.dam, oi ook de la.atste .!.dam. 1 
Kor. 15 vs. 24--±-5. Door de geboort.e ontTangen. wij rnn. de 
eerste Adam een levende ziel, door de wedergeboorte van d3 

laatst-e -~dam een le,ende geest. Gelijk Adam een zoon gewon. 
uaar_zijn b<:eld, hB'.5chepti Kristus on:; naar Zijn beeld. H etzeli

<le wordi; .gelee:rd Johannes 13 \-s. 1-ti en Rom. 5 en 6. W ij 
-die gelo>en zijn met Krisrns geworden een boom, een plant-. Toen. 
Rij aan het vloekhout hing, hingen wij daaraan, wam wij z.iju 
met H em gest.orven en opgeweh.-t, d.i. 'n o:rganiese eenheid. 

In H ebreen "f vs. 22 wordt Kristus .:mze Borg genoemd. In 
-dit vers wordt Kri..stus rnrgelekeu bij de priesters uit Aarons ge
sla.cht, wie in de tent der samenkomst tot God naderde (•s. 25) 
';\'"as verloren als hij onheilig was. De p:riesters dienden a.ls bor-
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gen om bij God t ussen te treden voor zulke onheiligen. Kristus 
• is borg rnn 'n peter \erbond, omdat Hij door een offerande in 

eeuwigheid rnlmaakt al degenen die gefo~iligd warden. Hij gee.Et: 
Zijne ziel tot een rantsoen of losgeld rnor velen. 

De inlij,ing in Kristus of wedergeboorte is een goddelik 
n·erk, clat zonder ans in ons geschiedt. H et is een geboorte van: 
boven -Joh. 3; uit on\ergankelik zaad 1 Petrus 1, naar de wil 
rnn God Joh. 1 n. 12, Ja.k. l n. 18. Van eeurngheid heeft God 
de Zijnen uitverkoren in .Hem Ef. 1 \S. 4, en daarom roept Hij 
ze scheppend in de wedergeboorte en rechtrnardigt H ij ze 'an 
de zonden. Rom. 8 vs. 2~, 30. 

Deze bijbelse leer aangaande J ezus is heel iets anders dan. 
he; rnlse beeld van Hem dat de schrijffiter ontwerpt .. Al de na
men die zij Jezus geeft. als die -rnn martelaar, voorbeeld, gods
dienswtichter, genie, staa~-sman, omdekken ons haar \·erwer
ping rnn J ezus a.ls Borg rnn zondaren. 

De Bijbel leert ons, dat_ er geen andere naam onder de ha_:.
meC gegHen is door welke wij moeten zalig wocden. (Hand. 4-
vs. 12) . :Jiaar de Theo:sophie leeri;, dat Krisrns niet is een uit
wendige zaligma.ker, maar een mooel, dat ieder mens in zich
zelf weder moet \OOrtbrengen. :Jien moet het leven van de Zoon 
lernn one.er de mensen tot b.et door de wederopstanding besb -

- ten w• 1 d en de 'erheerlikte Krist us een 'an de volmaakte zalis.:. 
makers der wereld werd . (E....<::oteries Christrndom pag. :it~r 

2'13) . 

2e Om re zijn en te blijYen in E:ristus is in de twede plaats.. 
uodjg de gemeenschap met Hem door geloof en bebr'.ng. f> 7 

BijJ.Hol zegt: Gelooft in de Heere, Jezus Kristus en gij z:~11t :w 

lig warden, en elders : Betert U dan en bekeert L , opdat uwe 
zonden mogen uitgewist worden (Hand. 3 vs. rn). 

De schrijfste.r la.at de veren.iging met Kristm, bestaan in 
een mystieke bekering, d.i. een bovenaaldse uitbleiding van de
geest.elike gaven •. (pag. 92) . In de stlijd tussen licht en dnis
ternis is er geen dwang; vrijwillig kiest een ieder de kant waap 

hij staan zal. Daartoe heeft God de stem van het geweten in on.s 
binnenste geschapen. Wij hebben het in onze eigene banden, 
om die kant te verla.ten, die- wij in het ~ gekozen ~ 
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i>en, en over te gaan naar de ande.re kant (pag. 136) . God ver
breekt zijn ei&en wetten niet . Niet eens goddelik medelljden 
zal Hem daarloe b.rengen, om Zijil. wett.en van eeuwige recht
uardigheid te vel!brek~ en dool! die geheime en ond~nde

Jike wet de yoorbeschikking ve1!elligd met nije wil- kan Hij U 
niet dwingen om de weg Yan zaligmaking te volgen. Hij kan de 
waarheid tot U brengen. Hij kan U een vel'heven voo:rbeeld ge
ven, maar de aanneming of yepwerping daanan ligt in uwe han
den. Gij 'houdt de beslissing van uw toekomst in uw eigen 
.macht. tpag. 138) . 

Deze beschouwing is de oude dwaling Yan Pelagius en Ar
• minius aangaande zonde en genade, in een nieuw kleed gesto

ken. 
Het geweten Yan de zondaa.r is volgen.s deze 'leer rein, in 

:staat om het goode te ki9. En dat terwijl de H. Schrift leert, 
dat de gehele wereld \ OOr God \erdoemelik is, dat alien hebbea 
gezondigd en Gads heerlikheid (beeld) derven (missen) Rom. 
3 ,-s. 19, 23. Ternijl de Bijbel leert, dat wij allen dood zijn i11 

zon den en misdaden, durft de schrijfster de mens geestelik ge
zond noemen, in staat om het voaroeeld rnn J E::zus te 'olgen. 
{ Ef. 2 >s. 1:) . 

In de strljd met de zonde is er voor ons geen dwang. En 
-dat terwijl de Bijbel leert, dat een ieder die de zonde doet een 
dienstknecht of slaaf is 'an de zonde (Joh. S >s. 34) en da.t wij 
dienstknecht,en der zonde zijn t-0t de dood. (Rom. 6 Y-S. 16-23) . 

Yoorbes:h.ikking verenigd met 'n nije wil, wa.t is dit? Niets 
-anders da.n een rnorgezien geloof, bekering, heiligheid. Gods be-
-sluiti stelt de rnonrnarden •an de zaligheid, en ·s mrnsen rnje 
wil bepaalt of hij die aanneemt. En dit. ,wordt geleerd, ter\\"ijI 
de Schrift zegt: De Yerkiezing is niet ui~ de werken, maar wt 

de roepende (Rom . 9 >S. 11) . Er geloafden zoY-elen ais er geor
dineerd waren tot het eeuwige lesen. (Hand. 13 ,-s. 48) . 

,.De mens houdt.de beschikking oYel' zijn toekomst in zijn 
eigen handen". De mens sraat dus boYen God. H et leem heeft 
dus recht om tot de pottenbakker re zeggen waarom hebt gij mij 
alzo gemaa.kr? (Rom. 9 YS. 21 ''-•.). De Sch rift zegt: ,,alle din
.gen zijn uit Hem, door Hem en to~ Hem? Is God dan onmach-
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tig, om t erwijl <le mens zijn weg overdenkt zijne gangen te be-
stieren? -

- Dooh genoeg. Wiede >olledige weerlegging >an deze remon
strantse dwaling wil kennen leze de belijdenis \an de gere
formeerde kerken vastgesteld te Dordtrcht: 1618, 19. De Bijbel· 
se leer van zonde en gen.ade \\Ordt daarin krachtig gehandhaa:fd,. -
en alle schriftuurplaatsen daar>oor aangehaald. 

Hier m oet alleen nog de nadruk gelegd worden op het feit,_ 
dat het geloof een gave Gods is (Ef. 2 vs_~), en dat de bekering
een vrucht ,-an de wedergeboorte en de roeping door het Ernn-· 

gelie is. (Mat . 3 vs. 8) . God >erlicht bet nrrst.and, opent heir 
hart, buigt de wil e_n uit kracht rnn deze ont.-angene genade is. 
het de mens die gelooft en zich bekeert. 

B. JEZUS BEIDE XATURE~. 

Nog een ander bezwa.a.r tegen -Ii.et Kristusbe€ld, · dat de
schrijfster omwerpt, berrefr. de • erhouding •an zijn goddelike
en menselike natuur. 

l e. Wat de hemel betreft, waarheen Jezus is opgehe>en 
bij de H emelva.art, leert zij het >olgende : De hemel is in u en. 
de hemel is op aa.rde, ais Cfe mensen- slechts in.gang w:ilden z.oe
ken en bezit nemen van hnn kon.i.n.kT..jJr. Gij z.ijt daarin gegaan 

in het voile bezit van uw stoffelike zinnen. De hemel was naap-

mij neePgedaald, waardoor de gan.se omgeving voor eeuwig is. 
geheiJigd. (pag 114). 

2e. Wa;; de godheid •an J ezus aanguat leert zij: ,,Ik ~ het. 
heilig myste.l'ie van Gods Gee...<:!: in het vlees, in de glans van 
menselike ogen. (pag. 115) . 

Met de vlees-gewol'den God is onder de mensen een helle
Ying ont.staan, een inspil'atie, een geest.elike veri!:wik:king. E1» 

was geen andere natuurlike wijze mogelik vool" Gods Geest om 
de mens te beleiken ( dan doo:r het goddelik nederdalen in het: 
vlees) .En ditz-elfde kan en zal Weel' gebeUl'ell z-Odl"a de tijd 
daa.rtoe lijp is. lPag. :22) . 

3e. Twee dulzend jaren woonde Jezus bij God, met het 
verileeri.ikte lichaam waarmee Hij uit bet gPaf venees. Nu h.eeft 
Hij des Yadel'S troon Yel"laten. om pemoonl.ili het heh~ van de 
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were:J over te nemen tijdens de grote verd?ukking. Het is 
mijn Ya.ste overtuiging, dat Jezus weer eeni mensellre YO!'lll zar 
bekleden in deze tijd, en dat Hij a1s man gewoon za.i :reizen 
per boot en trein om alle delen van de wereld te ~en. (pag. 
!Ob) . Mijn vel'heerlikt Iichaam is nu reeds op de aanle nee.rge
daald, om in de Iaatste dageii de Leider te zijn in elk departe
ment van het leven, in alle delen il~ wereld. (pag. llb) . 

Vooraf zij hier opgemer1..ii, dat de woorden van de Bood
schapper en van Jezus st.em, die de schrijfs<er publiceert, door
mij op haar rekening worden gezet, aangezien het onmogelik is, 
dat Kristus. die Gods Zoon is, zichzeli zou tegenspreken . 

le. om te b'eginnen met de hemel, J ezus heeft ons tijdens. 
ZlJn omwandeling op aarde geleerd, dat de hemel een plaat.s is 
en niet een toestand: J ezus 5preekt van de hemel als het huis 
nn de Vader, waar 'ele woningen zi.jn, en u-a.'ar H ij bezig is om 

- ons plaats te bereiden. t;foh. 1-! ,.s. 1). De hemel is chrstad die 
fundamenten heeft. welker bmstenaar en bouwrneester God is. 
(Heb. 11 >s. 10), want deze -stad wordt genoemd het hemelse 
nderland ( .-s. 16). Ook heeft. de Heere J ezus altijd het Oude
Testament als Gods Woord beschouwd (Lucas 24 Ys. 44, 45) . 
En claa..rin wordt geleerd, dat de hemel is de plaats van Gods. 
woning (:<!Kron. 6 \S. 21) en dat God gemaakt heeft de hemel 
der hemelen. (Xehem 9 vs. 6.) 

~ 

Hoe kan nu de stem rnn J ezus zeggen tor; de schrijfste;:: 
,,De hemel is op aarde, is naar u neergedaald, is in u, dat is in 
uw hart." -Kan Gods Zoon dan zichzeli tegenspreken, d.i. lie
gen en aid us Cle Bij bel op zij zetten? N een, maar het. is de stem 
•an een theosoof, die hier spreekt. Immers lezen we bij -~nni& 
Besam: wanneer de mens her lHen van de Zoon begint; te Ie
>en, leeft hij in de hemel ter'>'ij l hij nog op aarde blijft. De he
mel is niet wr -van ons, maar ornringt ons aa:i alfe kamen. Al
les war nodig is om in rle hemel te zijn, is zich rnn de trillingen 
.-an de srof \an die heir.el wereld bewusr te worden. ( Esoteri,_-s 
Kristendom, vertaling van Ginkel pag. 267) . De lezer legge bei
de uitspraken aangaa.nde de hemel naast elkander, de Bijbelse 
en de theosofiese en oorrlele dan of de stem die met de sclirijfs
t er sprak di~ \&n J ezus is. 
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2e _.\angaande de Godheid Yan Kristu.s geeft de schrijfster 
'€>eneens onbijbeise uitspraken. 't Is niet de Zoon Tan God, de 
twede persoon in het goddelike wezen, die de€s en bloed heeft 
aangen omen ui~ ::M::aria, mall!' G00s Geest is nee~d in bet 
vlees. (pag 22). Hierdoor moet blijkbaar niet de derde persoon 

in de goddelike drieeenheid verstaan word en, maar een onper · 
soonlik wezen zodat de schrijfst-er de drieeenheid niet aanneemt. 
Immers zij >erklaart, cfat de vleeswording des Woords (J oh. 1 
>s. 14) besi;ast in een nederdaling rnn God om de meru; te be
reiken, en om een herlenng, een inspiratie rot stand te brengen. 
En deze vleeswording geschiedt niet eenmaal in de schoot van 

:Maria, maar herhaaldelik, tel.kens ais de tijd daartoe rijp is. 
W elk een geloof is dit, zal iemand uugen. Bijbels is dit 

geloof in elk ge·rnl niet, want de H . Schrift leert, dat God ~ 
wereld zo lief heeft. gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ge~
ven heeft, opdat een iegelik, die in Hem gelooft niet verderve, 

maar het eeuwige leTen hebbe. (Joh. 3 ,-s. iO). Jezus maakt 
herhaaldelik onderscheid tussen zijn p ersoon en de persoonlik

.heid desVaders en des Geestes, of van de Troo....ter. (Joh. 14 \ S . 

16, 17) . Hij Zelf is het Woord, de Logos, door ~en alle din.gen 
geschapen zijn Joh. 1 YS. 3 en die het >lees heeft aangenomen , 

-0m het nimmer af te leggen. Immers van het nieuwe Jeruzalem 
wordt gezegd: ,,het L am is hare kaa.rs". (Open b. 21. >s. 23). 

H etgeen de scbrijfster hier zegt namens de St-em , die met 
haar sprak, is blijkbaar de dwaalleer ,-an Theosophi~. De oor
sprong rnn deze nieuwe godsdienst is te Yind~n bij de leerste:-

lingen rnn ::Yievrouw H. P. Blavatsky. De Ililllm uit Theos-GoJ 
en ~ophia-wijsheid samengest eld wijst acln, dat deze godsdienst 
kenn.is rnn God bevat door de rnjsheid, d.i. door zekere gehei
me middeleu. Het ene wezen dat n-ij God en zij SA.T noemen 
vindt zijn openba.ring in het heelal, maar aangezien er zeyen 
kosmiese gebieden (wereldgebieden) zijn is Jeze op-enbari:ng Yan 
Yoorbijgaande aard. \,-elnu deze stichtster van de Theosophie 
zegc; in een >an haaT boeken : .. The Kt:y to Theosophy" (3e-ed 
1893): ,,Rev Ik of de denkende mens is de Logos (het W oord), 
de Zoon van God. H ij is de aangenomen zoon Tan :\.tma, de 
Geest , en Buddhi, de geestelike ~el. Hij ii; de ntens-god >al'l 



.Plato, die zichzelf kruisigt in de ru.imte, d.i. de dum van de le-. 
>ens-cyclus tot bewijding rnn de st-0£. Dit doet hij door vlees
wording uelkens weer. t this he does by incarnation over and 
over again. oorspr. tekst)' om de mensheid t.e leid.en tot vol
making, ~ om alzo plaats te ma.ken voor l.age:re leveB.S•ormea 
om zich te ontwikkelen tot hogere". Ten bewijze, dat Jezus de 
r eincarna.t ie (wede.r deeswording) leert en de >ernieti.ging van 
onze persoonlikheid da~door-. voert- .M~vr. Blavat-sky aa.n, de ge · 
lijken.is van de wijnstok en de ran.ken. tJoh. 15 >s. 1-Q) . D e 
r anken betekenen nieuwe incarna.ties van de fuistus, (,,The 
vine stands for the spiritual. Soul, Chr.i.stos and each bra.nci..i 
r epresents a new incarnation) . pag. 126, 127. 

iH!et-gee.ll de seb.tjj;fsteir zegt -nm de vleeswording des 
Woords is blij kens dez.e aanh~ling de taal rnn de Theosophen , 
en niet die ' an de Bijbel. Zij 'zegt, dat telkens als de tijd da.ar

toe rijp is er een vleeswording ..an God moet komen tot herle· 
nng en geestelike >erkwikking rnn de mensheid. Wat is" deze 
taal anders dan die rnn de Theosophie, rnlgens \\~elke Kristu::; 
a1rJ wijnstok gedurig vlees wordt als Rij een rallk uitschiet. 

3e. Wat de mensheid . .-an Krist.us aangsa.t leert de schrijf
st.er een nedel'daling op aarde >an het verheerl.il-te lic.harun in 
deze zondige bedeling die "l"fij rans beleven. Hij heeft: volgens 
haar des Vaders troon •erlaten en het is niet onmogelik, dat wij 
H em in een boot of op een trein zullen ontmoeten. (pag. 106). 

Wel won» in deze woorden J ezus hemelvaart erkend, hoe
wel niet zichtbaar en plaatselik, zoals de Bijbel leert. (Lucas 
24 vs. 52, H and. 1 >S. 11) . :Yiaar daarbij wordt aangenomen, dat 
Zijn lichaam alomt.egenwoordig is ge~orden, want Hij is naa? 

Zijn >erhea-likt geestelik lichaam op de slag.e!den van E uropa., 
maar niet openbaar . .::\.lleen de gelo~gen kun.nen H em zien in 
zijn geestelike heerlikheid. Kristos is in de geest hier en kan elk 
ogenblik verschijnen aan u en m.ij. H ij he&t reeds de troon 
Zijm;. VMers verlaten, er is geen Middelaar meer in den hem.el. 
(pag. lOc. ) . ,.. 

Van deze rondreis van Kristus op de a.ard.: weet de B ijbel 
niets. Da.a! heet- heb: de armen h~bt gij altijd met u , maar- mij 
hebt; gij Diet aitijd (}fat. 26 ..-s. 11). Ook zegt Jezus. Ik hen 
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verlaa.t Ik de wereld en ga heen t-0t de Vader (Joh. 16:28). 

De gronden n>or het gernelen van de schrijfster zijn dan 
ook zeer zwak. Zij beroept zich op Openb. 1 vs. 7 ,,alle oog zal 
H~m zien. Doch wat daa.raan \-oorafgaat wordt weggela.ten, n.l. 
zie Hij komt met de wolken. Dit bet.ekent naar oudtestamenties 
spraakgebruik, dat Hij komt ten gerichte. Psalm 97 ys. 2 
, ,Bond.om :Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtiglieid en ge
richt zijn de vasT;igheid Zijns u oons. lPs . 18 vs. 10, Na.h. 1 vs. 
3) . 

Volgens :Jiat. 26 vs. 64 komt Jezua-ten oordeel op de wol
ken. De levend overgeblevene gelovigen warden opgenomen m 
de wol.ken, den Heere tegemoet, in ~ luc.ht, en zullen zoals al
tijd met de Heere wezen. ( 1 Thes5. 4vs. 17). J_oh a.nnes ziet 
Openb. 1 >S. 7 Jezus ten gerichte komen, en a1s gevolg daarvan 
sidderen de Joden, die H em doorstoken hebben eB> wenen da 
Heidenen, die hun vijandschap tegen Hem bedenken. Deze 
tekBt is dus geen grond rnor een nederdsli.ng van Jezus op de 
aa.rde tot stichting van een duizendjarig rijk. 

Ook komt de opvatting >an de schrij:fster niet overeen met 
Mat. '28 >s. 20 ,,Zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de vol· 
eindiging der wereld. Zij verklaart dez-e tekst aldus (pag. 10, b ) 
dat Zijn geest altiijd hier geweest is, t erwijl zijn lichaam 2000 
jaar bij God woonde. J.lso.f er stond ,,Ik ben bij alle mensen". 
Zo wordt deze tekst verdraaid, Haar inhoud is- •oor de cliscipe
len ,,met ulieden hen Ik". E venals de woor den: ,,Waar twee of 

drie in }Iijn Xaam vergaderd zijn, daar hen Ik in het midden" 
Deze belo.ften houden in hulp en bijst and, die Kristus kra.cht.ens 
zijn goddelike natuur z-0u geven aa.n hen, die Zijn Naam aa.nroe
pen. Was hier een lichamelike tegcnwoord.igheid bedoeld, dan 
zou .Kristus t~elijk bij de ongelovigen en de gelovigen zijn want 
deze zijn Diet te scheiden. (Joh. 17 vs. 15) . _ 

De ootsprong van deze valse leer van Kristus lichamelike 
tegenwoordigheid op aa.rde is dus niet de Bijbel. Vanwaar :is ze 
dan? -

We vinden dit ~voelen alleen bij de Ubiquiti.sten, e'en sekte 
in de Lntherse Kerk en bij de Theosophen, die het stof:felike li-
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chaam >erlagen tot een aanhangsel >an de geest. Volgens de H. 
Schrift is h et-lichaam een tempel des H. Geestes, gebonden aa.n 
een bepaalde plaats. :Jfaar \olgens de Theosophie is het li
chaam, ook dat rnn Kristus, n.a de dood ijlgeestelik en daardoor 
in stimt om op a.arde te verschijnen. _\nnie B esant zegt daar
van in: ,,Esot-eries Kristendom" ,,De Meester •ergat Zijne be
lofte niet om >l""eder te komen nadat de wereld Hem niet mecr 
zag ,en gedurende meer dan >ijftig jaren bezooht Hij Zijn disci 
pelea ;n .li] u ijlgeestelik lichaam". 

Alie goddelike incarnaties (>leeswordingen) in alle gods· 
diep.sten staan. in verba.nd met de twede persoon in de Drieeen
heid--en daarom kan Jezus zich wederom gemakkelik kleden 
>oor stoffelike openbaring, en >l""eder mens worden. (n:rtaling 
van Ginkel 1004 pag. 147 en 296) . 

SLOTSOM. 

De grootste ::'.f,:sticus, die clewereld ooit gezien heeft, en die 
veer met ons de aarde zal bewandelen , •an me :Jiillennium pag. 
91 spreekt, >erloochent de Bijbel op alle hoofdpunten, zoals de 
>oldoening, de rnorbidding en de zitting ter r echterhand Gods. 
De Kristus der Schriften bewstigt -door het getuigenis des 
Heiligen Geest.es zijn woord in onze harten. De mystieke Jezus 
.-an de se:hrijf.srer maah.i de .1pos~elen tot >alse getuigen. De 
Kristus der ·chi'ilien be>eStigt Zijn belofte, dat Hij Zijn Aposte
len in alle Waarheid zou leiden door de Heilige Geest. 

De mystieke J ezus geeft ons slechts een voorbeeld op de 
lout-ering:sweg, die alle mensen moeten doormaken ; de Krist.us 
der Schriften geeft ons een nieuw V erbond in Zijn bloed, dai 
voor velen vergoten is t-0t vergeving der zondt:n. (1Iat. 26 vs . 
28) . 

De mystieke J ezus reist op aa.rde rond gelijk de sage ons 
meedeelt aangaande de wandelende Jood; de Kristus der Schrif
ten moet komen op de wolken des hemels, men grote kraeht en 
heerlikheid, wam als zon en maan en sterren bewogen wordcn 
alsdan zal in de hemel ;erschijnen het teken van de Zoon des 
mensen. [-\Iat. 24 >s. 30) . De mystieke J ezus Jwaalt nu ronrl 
op d~ slagvelden van Europa, en >ras >oor een kort bezoek in 
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Zuid-Afrika op ·1 Dec 1916. Hij heeft de troon Zijns Vaders 
verlaten, zodat er geen Middelaar meer in de hem el is. (pag. 
10 b, 10 c.) De Kristus der Schriften is aan Gods rechterhand 

_ tot in eeuwigheid gezeten, >oorts wrwacht-ende, totdat Zijne 
>ijanden gesreld worden tot een -.;·oetbank zijner rneten, alzo Hij 
altijd leeft om rnor de Zijnen te bidden. (H ebreen 10 vs. 12, 
13; 7 vs. 25)-. 

3. ZIELKrKDIGE KUDSELEi~. 

De hier gege>en kritiek op , ,:J,Iillt-nnium' · heeft niet t en 
doel iemand te doen twij felen aan de eer1ikheid \an de mede
delingen omtrent de Boodschapper en de mystieke J ezus . . H et 
doe! daarvan was alleen om een >erklaring te ge>en 'an deze 
f~iten -.;-an bijbels standpunt.. Zo rust dan nog de taak op mij 
om te zeggen wat een Kristen van zodanige openbaringen heeft 
te denken.-

Tweeerlei verklaring is mogelik, de objeldie>"e of 'loorwer
pelike en <le subjektieve of ondern-erpelike. 

De objeb.··t.ieve verklaring gaat uit nn de leer der H eilig;: 
Schrift, dat 'IVonderen bestaan. De Egypti~ t0\enaars deden 
t ekenen in de tegen~oordigheid Ya11 .:\fozes. Simon de tovenaar 
verruklie de zinnen des voiks in Samaria met toYerijen. Hij trad 
op 011der de Samaritanen als een ~Ies>iias en deed de wonderen , 
zo >erhaalt Clemens lata- te Ro~ in t.:genwoordigheid >an 
Petrus. 

H et tegenwoordige Occu!tisme (geheimleer) gebruik.-t de 
magie (to>erij) om te bewijzen, <lat de mahatma's (meesters) 
de ware Yerlossers zi1h van de boze naruurmaehtien die ooze >er
goddeliking tegenhouden. 

Het feit dat ;-ele blanken in oru land de toe,lucht nemen 
tot de to>enaars en waarzeggers onder de naturellen en de in
die~rs, is een be-ITTjs, dat z.ij geen verlossing zoeken van de zon
de en van de straffen Gods, maar wel van de drukkende IM· 

tuurkrachten. -
Is net dan ~onder, dat Satan in de laatste dagen de wonde

ren yermenigruldigt en dat de Yalse profeer; grote t-ekenen zal 
doen. Deze middelen heeft ruj nodig om ons va:p. Kristus als 

' 
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verlosser af te brengen en zichzelf onder allerlei na.men ( engel, 
meester, boodscha.pper) als wrlosser aan te kondige!l. (v.gl. 2 
Thess 2 rn. 7 , Openb. 13 \S. 13 en 14 ; 16 YS. 13, 14; 19 vs. 20) . 

Het kan dus zeer "·el zijn, dat; de oohrijfster onder de in
vloed is geweest rnn een boze geest, die haar heeft willen ge
bruiken om de Biibel op de hoofdpunten aan te vallen. 

De subjektieve verklaring neemt aan, dat de. doorleefde fei
ten werkelikheid zijn geweest v-00r de persoon die ze mededeelt, 
terwijl de objektieve werkelikheid on'tbreekt-. Iem~d kan werk1,. 
lik iets doorleven, terwijl een antler niet~ ziet of bemerkt van die 
ervaring. Zu1ke feiten wrtonen veel o•e.reenkomst met helder
z-iendheid ( dairvoyance) en d.romen. De clail-voyanf. ziet allerlei 
din.gen, die later blijken in verband te staan met dingen, die 
eerst later ern1,ren worden. Hij h~ft als 't ware een verleng
stuk a.an zijn bewustz:ijn, dat anderen niet hebben. In de d.room 
eet en drinkt men en ·geniet men mooie muziek en als men ont
waakt blijft de indruk daaITan ons bij': Na een droe•ige d.room 
blijft men soms een gehele dag nog neerslachtig. Somtijds komt 
de d.room uit en "·oont iernand ~n sterfgeval en een begrafenis 
bij juist zoals hij die in zijn droom gezien en gehoord heeft. 
Aan zodanige errnringen heeft een antler niets, omdat hij ~een 
maatstaL bezit om de n·aa.rheid daarvan te kontroleren. H et 

kan dus zijn, dat de rnededelingen van ~Iillennium Yan waarschu 
"' 'il-ende d.romen afkomstit zijn. ~aart.egen is van Bijbels stand-

- punt £iets te zeggen, blijkens J ob. 33 en andere ge<:leelten der 
H. Schrift. 

'l!ouwens ook zonder die dromen _ kunnen wij ~it de teke. 

nen der tijden opmaken, dat niet alleen Airika, m;iar geheel de 
werera zware dingen te '\\achten staan. 

V oor een zaak, z:ij men echter op zijn hoede bij zulke subjek 
tie•e errnringen . Het is deze. Men make rnn zulke uitzondering
en geen regel , want God wil ons niet door dromen maar door 
Zijn Woord en Geest ond·erwijzen rnn de weg die 'ilij gaan zul
len in dit ieven. David zegt : .,Doe mij tr.:-·den dp'h~ pad uwer 
geboden ., en deze weg alleen is rnilig. 

Jiet spreekt van zelfs, dat er bij deze subjekt'e•e oprnt-
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ting niet veel overblijft van de gedane mededelingen. De resl; 
moot clan •erklaard worden uit suggestie. 

Wat iemand met illstemming heefti gehoord, gelezen ~ he· 
studeerd komt sorns in een aangename vorm tot h em terug, als
of een ander die on.s zeer na staat die din.gen heeft meegedeeld. 
Zo kom~ het, dar, hier tal van onbijbelse leringen op rekening 
van Kristus en zijn engel worden gezet. Ook han.gt veei ai 
van de verklaring die iemand zelf aan zijn eigen ervaringen 
geeft. Zo wordt pag. ~ eerst van een schone droom gesproken 
en later gezegd, dat die droom geen droom was. H et zien nn 
het uur waarop een kra.nke uit de bezwijming zal bijkomen is 
heel gewone helderziendheid, daarvoor is niet de komst v1111 
een en.gel nodig geweest. Het opreihten van een bond >an mys
tieken een geheime orde 'op de manier nm de loges kan echt.er 
een gevaatli.k ding worden voor ons volk. De Heilige Sch.l'ift 
leert: .. ~ wat openbaar maakt, is licht", De zonde wer1 .. -t in 
het danker , de gen.a.de in het licht. 

Wij als Kristenen blij>en daarom liever bij Gods W oord, 
hetwelk ons geen geheimleer aanbiedt , maar ons opeplik J ezU3 

- verkondigt als de enige en volkomene Zali..:,omaker. Intussen hou
den we ons ten aanzien rnn dit boek aan Prediker 5 vs. 6: 

Gelijk in de •eelheid der droomen ijdelheden zijn, alzo 
in >ele woorden; maar nees gij God. 
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